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المعربينمةمقة

ببرلينصدرالذي"العربجزيرةمننبطيةانقوش1أويتنغيوليوس!تابالعرييللقارئنقدم

منمهمةمب!رةحلقةيمثللأنهةتعريبهعلىوعزمنانظرناالصتابلفتوإنماا.885عام

النبطيةالنقوشلتوثيقأولتنغيوليوسفجهود؟النبطيةبالنقوشالغربيالعلميالاهتمامحلقات

العشرينالقرنومطلععشرالتاسعالقرنأواخرجؤبذلتعديدةجهودضمنتندرجالحجرمن

بعدالدراسةهذهتعريبتبرر،عدةبميزاتمنهاوتميزت،ودراستهاالنقوشهذهلتسجيل

.)القرنوربعقرنمنيقرببماالألمانيأصلهاصدور

Ernestريننإرنستذلكإلىسبقهفقدالحجر!مننبطيةنقوشئانشرمنأولاويتنغي!نولم

RenanبيرجيهوفيليبPhilippe Berger،تشارلزالبريطانيالرحالة!اننقوشئانشراعندما

Charlesداوتي .M DoughtyأوبيرشارلالفرنسيوالرحالةCharles Huberذلكفينسخاها

قراءةص!وصوب،الم!تشفةالنقوشعددفيزادأويتبغأنإلا،قليلةبسنواتأوشغقبلالموقع

.2نفسههوقالفيما،المنشورةالنقوشبعض

نشرأعيدحتىقليلةسنواتإلاهيفما،النقوشبهذهمنشغلينالغربيونالعلماءانفكوما

ضمنأ988عاموذلك،أويتنغنقوشفيهابما،!لهاالحجرفيالم!تشفةالنبطيةالنقوش

Corpusالساميةالنقوشمدونةمنالثانيالمجلد inscriptionum semiticarumالمخصص

الآرامية.للنقوش

زيارتها،إلىآخرينباحثينفحفزت،ونقوشهاالحجرأهميةوالدراساتالزياراتهذهوأ!دت

Antoinجوسنأنطوانالفرنسيانفجاءها JaussenسافينياكورفائيلRaphael Savignacعام

لرحلةملخصئاعزيواحينالسعوديونالزملاءسنواتقبلبدأهاالتيللجهود)حمالأالدراسةهذهنشريأتي15

يديبينالذيالعملفيبعدفيمانشرهاالتيالنبطيةالنقوشأثمائهافيجمعوالتي،العربجزيرةإلىأوشخ

انظر:،الآنالقارئ

سعيدعليهوعلقترجمه،بفلمنوأوفه!رستينبالألمانيةأصلهحرر.العرييةالجزيرةداخلرحلة،أوشجيوليوس

عرضئاالعملهذامن11-17الصفحات!ؤالقارئويجد.9991.العزيزعبدالملكدارة:الرياضالسممد.فايزبن

أوشنغ.ليوليوسوالمهنيةالشخصيةللسيرتينموجزا

.أدناه5دالصفحاتانظر
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حانتالتيالنقوشنسخأعادا!ما،سبقهمامني!تشفهالمنقوشئاوا!تشفا،7091

مرةلأولاستخدامهماهونشرتهمابهاتسمتوممابعضها*ا.قراءةوصححا،قبلهمامعروفة

منالنبطيةللنقوشممتازةصورعلىعملهمافاشتمل،النقوشتوثيقفيالتصويرلآلات

الحجر.

عافا،لفانينقرابةالحجرمنالنبطيةالنقوشلدراسةالرئيسالمرجعهيالنشرةهذهوظلت

Johnهيليجوناعادحتى .F Healey،دراستها،"2العشرينالقرنمنالتسعيناتمطلع

لمنقوشئاونشر،المواضعمنعددفيالسابقةالنقوشقراءةالآخرهوفصحح،38ونشرها

،النقوشلهذهعميقةمقارنةدراسةعلىاشتمالهعملهميزومماقبل.منمعروفةتحن

النشراتصدورمنذواسعممرفيتراحممنالساميةالنقوشمجالفيتحققماعلىاعتمدت

الحجر.نقوشعنالأولى

عامالصادرالذييبسليمانفحتابالنبطيةالحجرنقوشعنالشاملةالدراساتآخرأما

لمو)ن،!لهاالنقوشرسمفيهاالمؤلفأعاد،النقوشلهذهعرييةدراسةأولوهي،!ها899

لها.صوزاعملهيضمن

من!بيزااهتمافاالماضيةالعافاوثلاثينمائةخلاللقيتالحجرمنالنبطيةالنقوشانفترى

نضثئا،سبعينعلىاويتنغزمنفيالممروفةالنقوشعدديزدلمحينففي"والدارسينالرحالة

انظر:

,Jaussen,.A and Savignac, .R Mission archadologique en Arabie. La Societe des Fouilles Archaeologiques

0191..Paris

3002:عامالعمللهذاالعرييةالترجمةصدرتوقد

الوهابعبدصباترجمة.الأولالجؤالعرلية.الجزيرةإلىألريةاستحشافيةرحلةر.،،وسافينياكا.،جوسن

3002.الرياضالعزيز.عبدالملكدارةالسعيد.وسعيدالذييبسليمانمراجعة.الفارس

قصير:أ!ثرهاالحجر،شرقحيلومتزاثلاثينتبعدمنطقةمننقشاعشرستةا079عامووشتريدنشر"2

.Winnett,.F .V and Reed, .W .L Ancient Records from North Arabia. Toronto, University of Toronto

38148-146.0791,

انظر:

1,Healey, .J .F Nabataean Tomb Inscriptions of Mada' in Salih. Journal of Semitic Studies Supplement

03991.OxfordUniversity Press

8991.،الوطنيةفهدالملكم!تبة:الرياض.النبطيةالحجرنقوش،سليمان،الذييب"4

دراسة(:صالح)مدائنالحجرتالنبطهةالنقوشبعنوانالعبابنةشميرلمحمددراسةصدرتنفسهالعاموفي

الحجرنقوشدراسةفياست!دت،اليرموكبجامعةالنقوشلقسمقدمتمنشورةغيرماجستيررسالةوهي،لغوية

.أعلاهاليهاالمشارهيليدراسةإلىالنبطية
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الباحثونأخضعها،نقشأوستينوثلاثةمائتينأعلاهالمذ!ورالعملجؤالذييبلدىعددهابلغ

النبطيةالنقوشالصبيرمنالعددعلىمت!ئين،والمقارنةوالتحليلالدراسةمنشتىلأصناف

الأخيرمنالريعالحجرفينقوشأولتنغوثقأنمنذمعروفةباتتالتيعامةوالساميةخاصة

أويتنغودراسةالدراساتهذهبين،و!يفا!فا،واسغاالبونباتحتىعشر،التاسعالقرن

.الآنالدراسةهذهلتعريبالموجبةالعلةعنيتساءلأنإذنللقارئفيحق8.أيدينابينالتي

فيأساسيةدراسةيمثل"العربجزيرةمننبطيةا!نقوشأولتنغ!تابأننؤ!دأنمنبدفلا

أش!ستقدفهيةعليهاالاطلاعالنبطيةبالنقوشا!لهتمينعلىينبغي،النبطيةالدراساتتارلخ

النقوشفهمإلىعملهأضافهبماينوهنفسهأويتنغفتجدصحابها.أوفهمالنصوصهذهلفهم

جوانبهامن!ثيزاإنبل،تمافامختلفاش!لأالعملهذافياتخذتأالنقوش1أنها+إلا:قائلأ

فيعملهفضلمقدمتهمنآخرم!انفييجملوتجده.4()صفحة"الآنإلامفهوفايغدلم

قائلأ:سبقهمنعملعلىالحجرنقوشدراسة

منقدرعلىباتتبعدماوالنظر،للفحصهناالنقوشهذهأعرض...

حرصئاحرصتإذ؟سابقاعليه!انتامابدرجاتيفوقوالدقةالصمال

الأملأن!ما.النقوشنسخفيأو،الورقيةالطبعاتإعدادفيشديذا

قدتفسير،منيليهاوما،أثبئها!ماالنقوشقراءةتصونبأقيختمرني

الدالةالعلاماتإلىتحديذاوأشيرهنا.هينةغيرزيادةالنقوشفهمفيزادت

منموضعأيفيسبقونيالذينمنأياليهايتنبهلموالتي،الأعدادعلى

ش!لأن!ما!بيزا.تعديلأالنقوشتأريخفيسيعدلمما،المواضع

هذهفيترىفأنتةأيسرهإلاالآنحتىالباحثيناهتماممنيلقلمالخط

النموم!تملةباتتقدالسريانيوالخطالعربيالخطبذورأنالنقوش

.4(3-)الصفحتان

وأنه،نسخهاطريقةفيحسثنأنهفيالحجر،منالنبطيةللنصوصأويتنغنشرأهميةفتتلخص

فيينوهأنأويتنغيفتاولمخطها.الىالتفتإنهثم،خاصةعنايةفيهاالأعدادقراءةأولى

انظر،،ومحيطهاصالحمدائنموقععنالأثريالتنقيبعلىمن!بينوالسعوديونالفربيونالعلماءينفكوما

مثلأ:

صالح.مدائنفيالأولالموسمحفريةأ.الحجر،فرانسوا،وفيلانوف،الفهضيف،والطلحي،ليلى،نعمه

0102.،والآثارللسياحةالعامةالهيئة:الرلاض
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الأعلامأسماءعلىوخاصة،نشرهاالتيالنبطيةالنقوشعلىالتعليقفياستمانبأنهمقدمته

4Theodor,=4نوتيودوربصديقه،فيها Noldeke،العاليالصعبصاحبالألمانيالمستشرق

فيهااستعانوقد،!لهالصتابأرجاءفيمنثورةتعليقاتهفتجد،الساميةاللغاتدراسةفي

الحتابفيفصلأأضافنولد!هإنثم.خاصةوبالعريية،الساميةباللغاتالواسعةبمعرفته

ولعل،واملائهاالنقوشلغةعلىملاحظاتهفيهأدرج،!النبطيةالنقوشعلى"ملاحظاتبعنوان

الذيفالقول،بالعرييةصلتهاحددهوانهالحجرنقوشفياللغوينظرءإليهخلصماأهممن

فييرجعإنما،وأسمائهملغتهمفي،عربالأنباطأنوهو،اليوميرددونهالباحثونينفكما

ملاحظاتهآخرفييخلصإليهفانظر،ال!تابهذافيقالهنولد!ه!انماإلىأساسه

الآتي:الرأيإلىاللغوية

بعد.فيماظهرتالتيالفصيحةالعربيةمنشديذاقرئاقريبةالحجرعريية

،الأشخاصلأسماءالإعرابيةالنهاياتمثل،لغويةدقائقفياللفتينفاتفاق

نأحما.قاطعةدلالةذلكعلىيدلان!"غيرللفظةالمتطابقوالاستخدام

الممل!ةنصوصفيالواردةالعرييةالأشخاصلأسماءاليونانيةالحتابة

الحجرنقوشلغةبينبالذاتلهجيةفوارقعلىتدللا،وجوارهاالنبطية

.101()صفحةالفصيحةوالعريية

والمؤر!المستشرقوضعهالأنباطملوكتاريخفيفصلعلىاشتمالهال!تابقيمةفييزيدومما

فيهواستند،أويتنغطلبعلىبناء-ذلكفعلمنأول!انوربما-غوتشميدفونألفردالأستاذ

فيأهميتهالفصللهذايزالوما!عنهمال!لاسي!يةالمصادرفيوردماإلىالأولالمحلفي

منها.الإفادةيحسنأو،المصادرتلكيألفلاقدالذيالعرييللقارئالمادةهذهبيان

الإفادةإلىالعربيالقارئسبيلأنالعرييةإلىال!تابهذانقلإلىحفزنامااهممنو!ان

بألمانيةمصتوبلأنهبل،وحسبم!تباتنافيعليهالوقوعيندرقديملأنهليسعسير،منه

المجالتعريبهيتيحأنفنرجو،أنفسهمبالألمانيةالعارفينعلىتشقالتيعشرالتاسعالقرن

+.النبطيةالدراساتفيدورهوتبين،عليهللاطلاعالعربللمختصين

وأسماءال!لاسيصيينالمؤلفينأسماء!بيرمنقدرعلىاشتملالحتاب!انولما

زدنافقد،القارئعنبعضهايغيبقدلمواقعأسماءأو،تاريخيينلشخوصأسماءأو،مؤلفاتهم

Nabuالنشردارقيامال!تابأهميةيؤ!دومما Press0102.عامفيالألمانيالأصلطباعةبإعادة
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المؤلف،يبينهلمعمامعلوماتأو،التباسهخشينالماايضاحاتتتضمنهوامشال!تابفي

مشفوعةبنجمةسبقناهابأنالمؤلفحواشيمنحواشيناوميزنا،للقارئمعروفاحسبهلأنه

العلميةالنتائجمعيتفقبماال!تابمحتوىعلىالتعليقإلىالمقابلفينسعلمأنناإلا.برقم

ويم!ن!الأصليحالهجؤالعرييالقارئإلىنقلههوال!تابتعريبمنالفايةلأن،الحديثة

إلىالرجوعالحجرمنالنبطيةللنقوشالحديثةوالترجماتالقراءاتعلىالاطلاعشاءلمن

.أعلاهذحرناهاالتيالدراسات

بالشصرالجزيلخاصين،جميغاإنجازءعلىأعانوناالذيننش!رأن،العملنجزوقد،ونود

تمهيذاالترجمةهذهتح!يمعلىاليرموكبجامعةالعلياوالدراساتالعلميالبحثعمادة

الد!تورةونش!ر،ال!تابهذالنشرالدعمبتقديمتفضلهاعلىالثقافةولوزارة،لنشرها

فيها،عديدةتصويباتوأبدت،الأخيرةصيغتهافيالترجمةراجعتالتيالقنانوةإخلاص

إل!ترونيةبصورتزولدنابألمانياعلىيناجامعةمنعبابنةإبراهيممحمدالد!تورونش!ر

العمريعليوالسيدزيادةعفافللسيدةأيضئاالش!رونوجهال!تاب،آخرجؤالمثبتةللنقوش

ولتفضله،ال!تابإخراجبمراجعةلتفضلها،اليرموكبجامعةوالأنثروبولوجياالآثار!ليةمن

الأردنيةورددارمدير،الشرقاويمحمدالسيدنشصر!ما،فيهالواردةالرسومرسمبإعادة

الدار.منشوراتضمنال!تاببإدراجتفضلهعلى،والتوزيعللنشر

المعريان

اليرموكجامعة-الغولعمر

الأردنيةالألمانيةالجامعة-سعيدصلاح

1202أيلولأفيعمان
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ذ!رىفي

لوترينغنلللإلزاسالقيصريالحاحم

البال!ن

فنتيوفلىفوقإدوين

الملكيالمارشال

مهكى

منوأجلالبامتنان

أوبتنغيوليوس
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الدحتورالاشتاذإلى

إبراهيممعاوية

وصديقا....ومرشذا...أستاذآبفضلهتنويفا

وصلاحعمر
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بمرتختمارالأا

Doughty(1ملاحظة،اصفحة.)انظر

1Huber(ملاحظة،أصفحةانظر)

.ldekeةلأ

yلاءcentrale, Inscriptions semitiques. Paris, B307أسح,de Vogue

.04.8681

.W..H Waddington, Inscriptions grecques et latines de la Syrie

,0187Parisالحبيرالرحلةحتابمن.مستل Didot

.J .G Wetzstein, Ausgewahlte griechische and lateinische

Inschriften, gesammelt auf Reisen in den Trachonen and urn das

0°4.1864Haurangebirge (Abh. der Berl. Akad. )1863 Berlin

.3Ferd!ممأثه!ولع Wustenfeld, Genealogische Tabellen der arabischen

.08ster inأand Familien. Gottingen 1852 qu. folio and Reg

1853,Gottingen

,Albr.Zehme, Arabien and die Araber seit hundert Jahren. Halle
Waisenhausأ08.578

.Berliner.K MiinCahinet

.!،,3785.British Museum, assyrische Abtheilung, Thontafel no

.5'837

.BritishMus.,bronzene Gewichtslowen aus Babylonien

.(Corpusinscriptionum semiticarum (Paris

.(Corpusinscriptionum latinarum (Berlin

Palmyrenische Inschrift im Museum auf dem Capitol: ZDMG

99.,1864.Bd..18 Tafel II, No. XVI, p

.535.ZDMG,1884 Bd. ,38 p:!!يه!ش!Nabati ische Inschr. von

=N

=.deVog

=*"44.

-_Wetzst

تا*-."3

!*"س!2=

.!.ح.ول

.!.!أ.ول

..7!.L

.ح.3.1

.ط.).ح

.Capit

خلأ+؟3

الحجر،لنقوشالزمنيالجدولبعدالأصلفيواردة!انتأنبعدالحتاببدايةإلىالاختصاراتهذهنقلنا

الاختصاراتوسقنا،منهاالإفادةفيالقارئعلىتيسيزا،المؤلفوضعهاالتيالآراميةالأعدادلوحةجانبيوعلى
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Nabataische Inschriften von -1e I.Iegr: .J Euting, Nabataische

.°41885.,Inschriftenaus Arabien, Berlin, Georg Reiner

.Due de Luynes in: Revue numismatique ,1858 Pl. XV. XVI

Papyrus egypto - arameen du Louvre par .J .J .L Barges. Paris

04562.81

(.Papyrus du Vatican in: de Vogue, Syrie centrale, Inscr. semitque

16.045!01.8Paris 1X6

;zuPozzuoli!2!مس nabataische Inschriften

ZDMG,9186,23ff015م01

366!11،873,1.2.Joum. as

Agyptisch- aramaische Inschriften von Sagqarah: Zeitschrift f

agypt.Spr.,1877ff127م

.J .P Six, Le Strape .so7azaM Londres .1884 (Nomismatic

.(.Chronicle,III, ,.S Vol. IV

045868.1,e Syrie centrale, Inscr. semitque .I Paris!نأde Vo

.°4.1868de Vogue, Syrie centrale, Inscr. semitque .I Paris
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ض"

الأجزاءفيالنقوشلتوثيقرحلةأثماءفيجمعتها!نتقدالتيالنبطيةالنقوشيأتيفيماأسوق

زمنمنذالرحلةلتلكخططتو!نت.1883y1884عاميخلالالعربجزلرةمنالداخلية

السيدسعادةقدمهاالتيالحريمةالمساعدةبفضلإلابهاالقياملييتسنلمأنهغير،طولل

ؤجدتالتيالمناطقأماوله!.Manteuffelقئتويملفونالبارون،لوترينغنالإلزاسولايةحاحم

الحتاب.هذامنالثانيةالصفحةفيالخارطةفيفمبينةالنقوشفيها

مختلفاش!لأالعملهذافياتخذتأنهاإلا؟قبلمننشرهسبققدالنقوشهذهأهمأنومع

داوتيم.تشارلزالإنجليزي!انوقد.الآنإلامفهوفايغدلمجوانبهامن!ثيزاانبل،تمافا

+harles 07 Doughنسخأو،بعضهامنورقيةطبعاتأعدبأن،الأ!برمنهاالعددنسخ

عناءها.تن!بت!التي،شاقةرحلةأ-8761878الأعوامفيتنحبحينوذلكالآخر،بعضها

Charlesأوبيرشارلالسيدونسخ Huberالرحلة،هذهمن!بيزاشطزاصاحبتهوالذي،أيضئا

بنفسي.نسختها!نتاخرىلنقوشنسخاأعطيته!ما،بنفسهالنقوشهذهمنعدذا

و!ان.العلميلحماسهضحية1884عاممنتموزشهرأوبيرفيقضىفقد،وللأسف

ببارسىوالآدابللنقوشالفرنسيةالأ!اديميةإلىالنقوشنسخمنلديهماأرسل!لاهما

cademie des Inscriptions et Belles- Lettresللسيدينبشروحاتمشفوعةفنشرتها،أول

Ernestريننإرنست RenanبيرجيهوفيليبPhilippe Berger.ا

انظر:

.ty,[ publ. par .M E!اrabie par .M Charles Dou3اطة daps le Nord deاأ

0711 Nouvelles inscriptions nabateenes de MadaYn Salihسأ.pp.63 and Pl

des Comptes rendus de I'Academie des Inscriptions et Belles- Lettres

0111..1884..04 pp. .91 1P

الصدد:هذافيوانظر

Documents epigraphiques recueil

04.1884,.natع"،،لأ.,Renan]Paris

par .M Philippe Berger. Extrail

Seance du.92 Aout.)1884Paris)

لك:!ذنظروا

and,1885.21م p278م.denOrient ,1884 pن!آ،-.D .H Muller, Oesterreichische Monatsschr

fا.Jos.Halevy, Revue des Etudes juives No..17 Juillet- Sept.1884 p
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!،ا8-سمحلبر م!!

حانترحلتينافيفالمشاق،داوتيبذلهالذيالعظيمبالجهدالتنوله،الأولالمقامفي،وأود

المشقاتجؤالرحلةعناءينحصرولم.بنفسهخبرهاقنإلامقدارهايعرفلا،تقريئاواحدة

اليها،الوصوليعسر،شاهقةارتفاعاتعلىتقع،ذلكإلى،فالنقوش!وحسبالشديدةالبدنية

خطرمنتهؤنأنلكليس،جميعهوذلكهذاوإلى،الشديدتينوالطقسالمناخوطأةهناكثم

قضيتإننيثم.وجقينة،غطئةوبني،والغلايدة،والفقزا،بليمنازلتتجاورففيها،المنطقة
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منمعناحملناه،خشبيسلمعلىواقفا،يوم!لفيساعاتلفانينحو،متتاليةأيامثلاثة

السلمدرجاتوحانت،غيرمستعملأشهرتسعةفظل،وحسبالحجرحتاباتلتوثيق،أوروبا

قيلأطمئنالقدقينحافيأعتليهاحنت)ذ؟أشدهالألممنوتذيقني،قدقيباطنتحزالضيقة

ذاحارقاخالسترسفغاالقليلجسديتسفعالشمس!انتذلكأثماءوفي.السلمعلىوقفتي

قميصوعلى،لرأسيغطاءعلىإلامنهاأبقيتوما،البدولةالملابسأحثراطرحت!نت

صعوديأئتاءوفيللنقوشالورقيةالطبعاتعملأثماءفيحر!تيتعيقلا!ي،بهأتزرتأ

المدافنالىالسلميصلفلم،حال!لوفي.المبللةالطباعةأوراقحاملأالسلمونزولي

أتركأن،المثالسبيلعلى،فاضطررتأمتار!ثمانيةفتحهعنديبلغحانطولهأنمع،!لها

.نقوشمنعليهامانسخأستصملأندون17(الصفحة،11)الشلالرابعةالدفنحجرة

فبعدةفيهتشرعأنقبلحتىبعملكتوديت!اد،بصبركهازئة،الريحكلههذابعدوتأتيك

)الشحلوالعشرينالحاديةالدفنحجرةعلىنقشمنصغيرةورقيةطبعاتصنعت!نتأن

فمزقت،تهببالريحفإذا،النقشعنالأوراقبرفعأهم!نتوبينما،17(الصفحة،01

عندتجدهما)ولن!بيريننقشينعنديتجدلن،لذا،رحمةدونماالأخرىوسلبتني،بعضها

فاتتني،مافإذالينسخهما..مناحطاأوفرباحثأينتظرانيزالانفما،وأوبير!ذلك(داوتي

فيأيامثلاثةقضاءسوىلييتيسرلمأنهالبالعنيغيبنفلا،أخرىقصيرةنصوص،ذلكإلى

داوتيأنحينفي،1884عاممنآذارمنوالعشرينالثامنالىوالعشرينالسادسمنالحجر،

ماتجدفلعلك،المنطقةمخاطرأما.موضع!لجؤأشهرثلاثةمنيقربمايقضي!ان

مدائنإلىإيايسابقاوخف،ذلكقبلأوبيرفارقنيحانوقدأوبيريوميات!عنهاينبؤك

وحاصروه،النقوشعلىلعملههناكهاجموهبييمنرجلأعشراثنيمنأ!ثرل!ن،صالح

فيه؟!لمتهمحتى(رجالثلاثةسوىيحرسهالاأنه)واعلمنأيامعشرةصالحمدائنقلعةفي

انصرفبعدما،أحديعترضهأندونالقلعةمنفخرج،عليهمضيفاحينهاأحل!نتإذ

عنها.المحاصرون

فإنما،2قبلمننشرقدأ!ثرهاحاننقوشنشرهناأعيد،!لهذلكبعد،!نثمافإذا

منقدرعلىباتتبعدما،والنظرللفحصهناالنقوشهذهأعرض)نمالأننيذلكأفعل

إعدادفيشديذاحرصئاحرصتإذةسابقاعليهحانتمابدرجاتيفوقوالدقةال!مال

اليهاالمشارعملهماترجمةانظر،لديهماوالثلاثونالثامنالنضشوهو،وسافينياكلجوسنبالفعلذلكتسنى

802-021.لصفحاتا،علاهأ

المدخل.آخر!ؤالمدرجةالقوائمقارن
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النقوشقراءةتونأنجؤيختمرنيالأملأن!مانسخها.وفي،النقوشمنالورقيةالطبعات

وأشيرهنا.غيرهينةزيادةالنقوشفهمفيزادتقد،لهاتفسيرمنذلكيتبعوما،3أثبئها!ما

يأفيسبقونيالذينمنأيإليهايتنبهلموالتي4،الأعدادعلىالدالةالعلاماتإلىتحديذا

يلقلمالخطش!لأن!ما!بيزا.تعديلأالنقوشتأريخجؤسيعدلمما،المواضعمنموضع

والخطالعرييالخطبذورالنقوشهذه!ترىفأنت!أيسرهإلاالآنحتىالباحثيناهقماممن

بعضهاالحروفاتصالتحصمالتيالقواعدبذلكوأقصد،النمومحتملةباتتالسرياني

الألف،مثل،حروفهناك!ان(المسيحميلادزمننحوفي)أيالوقتهذافيفحتى.ببعض

تنبهواالدارسينأنولوحروفمنيليهابماتتصللاوالزاي،والواو،والهاء،الراء-والدال

من،حتفادلتهمول!انت،النقوشبعضقراءةفيالخطأمنؤقتفمل!انتالقواعدهذهإلى

أيضئاالنصوصهذهفيويلحظالواو(.)وليسالعرييةالفاءهويقرؤونهماأنعلى،أخرىجهة

ال!لماتأواخرفي،الأقلعلىغالئاأو،دائفاتستخدمأش!اللهاغداالحروفبعضأن

والتي،ال!لمةآخرفيوالنون،والميم،والحاف،ال!ثاءأش!الفقطهناأعنيلاوأناحصزا.

يتبينكما،"والبيه،واللام،والياء،والباء،الألفأيفئابل،بعيدزمنمنذالباحثونيعرفها

28.بالصفحةالمرفقالخطوطجدولمنجلينحوعلى

الأستاذ،صديقيمعالدائمالتعاونمنانتفعتهالذيال!بيربالنفعالتنويههناأدعأنليوليس

Theodorس!نولد!ه Noldek،وقدحلها.العويصةالمسائلفيورأيهنصحهمنأفدتوالذي

!ذلكوانظر،العقملأسماءضبطهوخاصة،6مفصلةوالموضوعيةاللغويةتعليقاتهأثبتط

Alfredغؤتشميدفونألفردالأستاذللسيدنفسهبالقدرممشوأناال!تاب.آخرفيملاحظاته

von Gutschmidالتارلخيالترتيبعنأسئلتيبعضعلىالإجابةإلىسعيهفيتنبالذي

نضثىأيفيالحالهو!ما،النقوشعليهاتشتملالتيالصعوباتانتفت،موحدةالقراءةغدتما)ذالأنه

ري"بمنبدلأح"ي"ب:مثلأ،ال!تابيةالأخطاءمنتخللمأيضئاهذهـالنقوشأنمنالرغمعلىآخر،آرامي

ح+،ند"ممنبدلأح"دو"م4؟011النضثىفيهـ*توح-امنبدلأهـ"تحو"ا8؟،15و7،،01النقشينفيح*،

شلأالوو"ات63،النقشفي،هـ!تن"وبمنبدلأهـ!تبنو"ب2؟،16النقشفيت+لاو"وة15،6النقشفي

بعدسقط15،9النقشوفي111!بلبال11منبدلأا+بكلا"لوربما4.،14النقشفيش+نو*امنبدلأ

(.غئذة)غئدالأباسمرا""ب!لمة

ال!تاب.خرآانظر

داه"(.8لأ،!ا6422*.ا!7111هم.1)12الىاقو"دأو،"ح!"ع!()3337النقشجؤا!دكشسم،المثالسبيلعلى3

.!ب"بحرفهناو!تبناها،الإنحليزلةفي"حرفلفضذوتلفظ4

0000.11":نولد!ه:اقتباسعلامتيبينرأيهوسيق،اسمهبذحرالنقشفيتعليقاتهميزت
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خلاصةووضع،جميعهاالأنباص!ملوكبتاريخالمتعلقةالملاحظاتجمعمؤونةالأنباطلملوك

النقوشوضععلىقادزابفضلهاوغدوت،الصتابهذاآخرفيلأدرجهايديبيندراسته

7.أ!يدتاريخيإطار!ؤالمل!يةالنبطية

وبعد،العلاومن،صالحمدائنالحجر،منال!بيرةللنقوشورقيةطبعاتعملت!نتوقد

فإن.المستطاعقدروأبرزهاالحروفخطوطلأحدد!رصاصبقلمحذرفيسودتهاعودتي

تسويدها،منبدفلاآخر،سببلأيسيئة!انتإنأو،مهشملنقشالورقيةالطبعة!انت

الظلبينماإياهامقلئا،بيديهيحملهاقنهومنهاالإفادةلهيم!نالذيالوحيدفإنوالا

سوىلهاي!ونفلا،واحدةجهةمنعليهاوقعتالإضاءةأنلو!مازسمتوإن،والضوء

المبينالنحوعلى8تصويرهاتقررالتيالورقيةالطبعاتتسويدعلىعزمت،لذاجذا.قليلةقيمة

ثالثةنسخةوأحيانأبل،الطبعةمنثانيةنسخة،الأحوالأ!ثر!،أبقيت!نتوان،أعلاه

غيرتسولد.من

أما.24-26(الصفحتينجؤالقائمة)انظرالزمنيتسلسلهابحسباالطويلةالنقوشورقمت

المقدمة،هذهضمنتها،الزنكعلىنقلتهاأنوبعد،بالريشةفرسمتهاالأقصر،النقوش

إلىوالثلاثينالحاديمنأي،الطويلةالنقوشأرقامتليبأرقامرقمتهاالقارئعلىوتسهيلأ

أغفلها،ألارأيتأننيإلا،قيمةمعلوماتتحولموان،القصيرةالصتاباتوهذه.السبعين

الجغرا!ؤ.توزيعها،خاصةبصورة،ولأبين،عليهاعثرتالتيالعلميةالمادةلنشراست!مالأ

el-صورةعلىوا!الغلا"،الجخرللاسقين!تابتيسبببيانوهو،بعذمنهبدلاأمروثمة

rالمنطقةأهليستخدملاوالذي،الأصليالقديمالاسماستخدامأوثرفأنا،وء)ةع-اص!س!اا

1e-بللا،el!أ؟-الجخر+11يلفظونهاوالتي،الجخز11،سواه!لها ! egr،الم!انتسميةعلى

ياقوتإنبل9.المسلمونالحجاجابتدعها،مصطنعةتسميةتعدأنينبغيوالتي،صنايح"اقدائن1

الم!انذلكفيي!تبوالذي-ا!الغقى"الاسمأما.*الحهخرالاسمسوىيذ!رانلاوائمقذسي

24-26.الصفحات!ؤللنقوشالزمنيالترتيبانظر

1،اس!،+!ولأ!ولالراينعلىحيلبمدينةمصوروهو،.ل!س!*،ك!ا!ريمري.السيدصورها8

نأ،مثلأ،ذلكمن.ممجوجةذلكإلىوهي،اعتباطائذ!رمواضعأسماءالحجحتب!تجدماحثيزا9

سبعةعنيقللاماالخفزة++ضنهرلمحطةوتجدالبرلة+.+النخلةأيAassi!+ول؟حهوترحيباسمئشمى+تبؤك"

,Ritter،)."943انظرأسماءة Erdkunde XIII ( Arabien II،29."انطرأو,.Hammer,Wiener Jahrbb. 0184 vol
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ابير!هارتهفحتبه،غيروجهعلىالأوروبيون!تبهفقد-أيضئا."و".العله..العلا*

el- Aala Burckhardtسيتسن.2صابوأ،أه-اس!وءاSeetzenتبهحين!el- Ale.آخرونوحسب

-elالخرائطفيف!تبوها،ياةالمقصورةالألف Alliو!تبها(لأداوتيAll).فسأ!تب،أناأما

أقربالنهايةفيالفتحةت!ونوبحيث،القصيرةالضمةعلىالنبريقعبحيث،ءاةع-ا!الاسم

ححال،خاصةصبغةلهالتاليةالضمةعلىالعينصوتويضفي.الطولإلىمنهاالقصرالى

jيؤريصوتالضمةصوثيشبهحيث،"خ!م"كلمةفيالحاءصوت erruiالروسية.جؤ

لاءللألاألالى7

كاض"ى!"
ل!اررثماول

لدء*للأ

طوس2اصةلط!لىا!ر

*9ال!"هـ"كا"!!!اله

15!!اإ7!اأقئلأ،!!،!،!يهص!أ!28
هة؟4حة!3*

!ة2مر،!مولله
موحور!؟حمةلد،ا،ول49للأحمكلاملث!ثل!6

الش!ل2

1817-1784)بيرحهارتلودفيغيوهان Johan LudwigBurckhart)وفلسطين،،سوريازار،سولسريرحالة

الحديث.العصرفيالبتراا!تشافالأوربيونإليهينسب،العربجزيرةفيوجالومصر،،والأردن

Ulrichياسبرسيتسنأولريش02 Jasper Seetzen،فيترحل،غوتتغنفيالطبدرس(.1181ا-)767المانيرحالة

الىطريقهفيمقتولأعليهعثر،العربجزيرةأرجاءفيوجالمصر،وزار!الميتالبحرواست!شف،فلسطين

مسقط.
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وليس،*الجؤف+الموقعذلكفياسمهافئلفظ،(المنخفضأوالتجولفي)1االجؤفهواحةأما

النبطيينالنضتتينتجد،أعمالهامنبليدةوهيطوير(ففيللأنبام!ةقليلةآثارإلافيها

منتتبينلا!نتوان(.والثانيالأولطوير)نقشاوالثلاثينوالثانيوالثلاثينالحاديالقصيرلن

الموجودةالصخورعلىالموجودةالرسومات!انتوقد..قايلث".و"كل"مالاسمسوىالأول

Zehme,p.)1845عامفيWallinفلين"انظرلفتتخثةلبلدةالمجاورالسلمانأمجبلأسفل

المنطقةهذهفيجذاللنظرلافترسموهو،ا!الأولاجبة1لنقشتصويزاأدناهرسمثولقد.234(

.الجماللاالخيلتجرهاعربةفيهصئورتإذ؟الصحراولة

+لىلآ!حمهكل!اص!"!ل!!عك!ث!ل!لحنيكا
!رنجلى

ياكاه!ايمت لحلي32لهحس

!ثلاا!الدرمل!5!الاثأل!"كلاصرمحل!للل!لاك!ثا

يمالأص!ياياهم!

33نيطي!نيطي

11!وآ9ب!أء1!لىأءيمح!أ6ت!ث!أر!ممكهلهلأثيرلاط!آئى!ت

قو1،12العرقوبلضيم37نبطي لعربنضبم

الشل3

منالغربالىساعةمسافةعلىالواقع،*قصيرالمسمىالم!انفيالاهذايشبهماأرولم

"جبةنقشأما.الأرضلتمشيطمشمفاي!ونأنيمحنمايجرحيوانهناكصئورفقد،تيما

بعذ،،ووجدتبعد!+2.ومنقبلمنالأمرالفه1:نصهطنما،بسملةفليس،ال!وفي*الثاني

الراجحةوالقراءةعبريان.أنهماوأجزم،"االرابعو!!جبة01الثالث."جبةأسميتهما،دارشيننضثتين

ألبتة.يستخدمونهلالحنهم،الجتذل"دؤقة;القديمالجوفاسميعرفونيزالونماالسحانأنمع

Georgقلينأوغستغيورغ18 August Wallin،فيالعربجزيرةلىإرحل(ا-1811852)نمساويمستشرق

عشر.التاسعالقرنمنالأربعينات

.الرومسورةمنالرابعةالآية2
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!سرة..الخامساجبة0والنقش.ا.الرب،الاسممبارك+يند1م/هـشك/ربم:هيللأول

نأعسى...."بزو/يلثعز/بو/ملكر/كيد(:الثلاثين)النقشنبطينقشمن

000.011بنفالذئذ!ر

تسميتها،فيأحارنقوشوانما،نبطيةنقوشتوجدلالثتفر،منازلحيث،حايلمنطقةوفي

جبلإلىالمفضيةالطريقعلىخاصةوتجدها،protoarabischeأؤليةعرييةنقوشئافأسميها

وخايل.بقغابينماالمنطقةفي،(الثانيةالصفحةفيالخارطة)انظرسفحهوعلىجفلإية

؟ا4رلومةدرنى!لرلص

ا9T-ثى

لحعي

لاث!ثض!

بالر!ا

3!لم-

!

الشحل4

عر!"

أ
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الغرييالجنوبيطرفهعند،مشقأجبلفيوجدت،تيماالىالطريقفيأي،الغربوالى

إلىوالثلاثينالرابعالنبطيةالنقوشمختلفةأما!نثلاثةفي،اللائياسمهبمنخفض،تحديذا

بيرجيهوبير-)1النقشنفسههوأولها،(والثالث،والثاني،الأول)اللائيوالثلاثينالسادس

مشفوعةقراءة،حذلكأنا،وأقرأه،قراءتهماعلىأثنيلا!نتوإن،(والأربعونالحادي

فيأعدولا،/.....نقص!ن/مهـ/نلحقت/شو/مشمهـ/عان:الشكب!ثيرمن

الصخرلةالشعابوفي.أ!يدةتوراتيةآرامية!لمة،هـ"ن*ا)1الأولىال!لمةالاالنقشهذا

نضيمنقشنفسه)وهووالثلاثينالسابعالنبطيالنقشنسختالمجاورالبزقؤبلنضبيم

:ئقرأربماوالذي،(الأولالعرقوب

/رب/تعبد

ك/.بير/بو/ملت

منفيهاماتبين،الصخورفيالمحفورةال!ثيرةالرسوماتمنمختارةنماذجأدناهوأدرج

الحبيرةالحيواناتأحثرالرسوماتهذهوتمثلفيض(.منغيضسوىهذه)ومافنيةأساليب

.العربجزلرةفيتمافامنقرضئااليومباتالذيالأسدفيهابما،الجنوبيةالمناطقفيالموجودة

،والذئاب،والجديان،والثيران،والنعام،والخيل،والجمال،الوحشبقرتصاويرفيهاوت!ثر

ومشاهد،ونخيل،!ذلكسفينةوصئورتبل،وال!لاب،والأرانب،والفهود،والضباع

.الرسومهذهفيفتندرالزخارفأما،وصيد،حرب

لجمالورسومات،بالمئاتو!وفيةقديمةعريية!تاباتقخجةفيالصخريةالقمةفيوتجد

حسننبطينقشعلىققطفيوقعتةذلكومقابل.الحقيقيةأحجامهاعلىتزيدبأحجامصؤرت

)نقشوالثلاثونالثامنالنقشهو،(الطويلةالصخريةللواجهةالخلفيةالجهة)مستترفيالحال

(:الأوللقط

يشوعن/وركد

راشودم/قدن/م

فالائمشر/بو/مخيل

.Daughty,Pl.91لدىو!ذلك XI fol

و"لأ.شيوعيحتبانيفترض

12)؟(لغؤيشذ!رى

شرىذوقداممن

شلائمبنلخيائم
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93ثيطيدنددياء36!3إ"8ءلااندل!وحيم1،أاعيا

!يهح.!!لمح!!ر!،!م6ص!أ!تمأأ!ي!)م
إاليم!اتبرقي،"+يع"ثصالما

!يههيهب!"/،نب!لي

!عمصر")صنرث!ل!!ء
ط

الش!ل5

لشم/شل:المألوفةالتحياتنقوشمنوهما،(الثالثولقطالثانيالقطنقشاأيضئاولفة

.وشلم:العلمواسم،م

أرضها،فيفتخفي،الاكتشافعلىتتمنعتزالماوالتي،القدمفيالمغرقةالمدينة،تيماأما

م!توبةنقوشثلاثةعلىالاالآنإلىفيهايعثرولمالغابر.ماضيهامنلفينةآثازا،الأرجحفي

-.phil),1884نولد!هنشرهاالقديمةبالآرامية hist. Cl. .01 Juli)!ولسBerl. Sitzungsbericht

أيضئاداوتينشره،أ!ثرهقراءةتتعذرنقشوهوالدير،قصرفيرابعنقشوثمة."،082-813

ذيبيتفيحجرعلىالقسماتانسانيلوجهغيرمتقنرسفاووجدت27.رقماللوحةفي

منالجنوبيالجزءهوتيمافيعنهالتنقيبينبغيماأهمولعل.طليحانعنغيربعيد،بئر

الإسلامية.القبوربينماثلةقديمةلأعمدةقواعدتزالماحيث،الجامععنغيربعيد،المدينة

،شقرامنمحمد()أبوعبدالله،مغاآنفيالمتشددوالخطيب،الطبعالطيبالرجلأما

عنالتتقيبفيرغبتيلهأبديتحينبنفسهأعاننيحتى،الودوشائجبيننااتصلتمافسرعان
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مائتانمحيطهالعمودقاعدةفوجدت؟الأعمدةتلكأحدقاعدةأبلغحتىتحديذاالمنطقةتلك

حوليتجمعالأتتاءهذهوفي.مريعةأحجارستةمنقاعدةعلىمباشرةتقوم،سنتمتراتوعشرة

اريدلابأننيلهمأوضحتلأنني.بهأقوم!نتعمايعيقونيلمولحنهم،الناسمنرهط

ب!ثيرفعلتمماأ!ثرهناكينقبأنيم!نبأنهوأحسبالقبور.قبرمنبأيالمسأقصد

قديمةعرييةأسماءسوىفيهليسالخقام""غاريسمىم!انالمدينةمنساعةمسيروعلى

بعضها!تب،نفسهاباليدجليهو!مام!توبة،جميلة!وفية!تاباتبينهامن،أيضئا

.للأختامصانغا!ان!اتبهاأنعلىيدلمما،جانبيامقلوئا

!ث!لأص!كااأيئ

ا+

ا!رلططلهحكئيما

ط!+ث!أالا

لاأيه(.ث!،بر7كلو؟+علإمعف!فلأمهصم!مب!
نيما،ضرهصلم

مهالله
06مارسب!ر!لرلر!،!2كولي

،لهاا!له!إلهلاالهكل!يربيم!ه!وكلم!3كللى

الشل6
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والأربعونالحاديوالنقشالأربعونالنقشهما،نبطييننقشينوجدتنفسهاتيمامدينةوجؤ

مم!نة:،عموفا،وقراءته،نذورينصبالأول،(الثانيتيماونقشالأولتيما)نقش

قزبالتي،00.*.ب/قري/د000/1

زخغابنآنفثا/عرجر/بو/نبا

الإلهة)؟(لثداا/هـتل1!/ذلت

....*حياةأجلمن...ي/حيل/ع

و*،نب111اما؟(.اميتب)أليستالمنذور(تذ!ر)التيالأولىالحلمةقراءةأستطيعولا

!اعج"ربلفظةيتعلقوفيماأيضئا(.*أئيص!علىشواهد)ثمة"آنفةأوا*آنصات!ونأنفيم!ن

ولستالتفسير،فصعبالإلهةاسمأماعلم.اسمأنهاالقاموسيذكرالتي"ازخغفانظر

دلب"لأمهـ"تد"ل!انت)نأجزمفلم:حروفهبقراءةالقطععلى،حال!لفي،أجسر

هـا!،رث11أو،(المرأة)ثدي"ثدي"إماتحونأنفينبغي،صحيحةهـ!د"تحانتمافإذاهـ".

الإلتهينواسقياللفظينهذينبينصلةيرىأن،بعذ،للمرءويمصن(.الرطب)التراب!ثرى"أي

أما.العربيةعنشديذابعذابعيذاسيبدوالتفسيرعندهاأنإلا،ول+eaوا!ريا"Gaia*جيا*

نقاشئا.تستدعيلا،فبينة،111هـتلا11صيغة

أتبينولمقبرشاهد(الثانيتيما)نقشوالأربعونالحاديالنبطيالنقشي!ونأنوينبغي

السطرفيي""دو!لمة،الأولالسطرفي،هـ"شب!لن!لمةسوى،حالأيةعلى،فيه

نأإلىحذلكوأشيرالأبد".إلىوخقفه11م/11لعلهـ/رحا*والرابعالسطرنهايةوفي.الثالث

سائرفيالحالهو!ما،بارزانحئامنحوتةوالأربعينوالحاديالأربعينالنقشينفيالحروف

تيما.نقوش

)الذيللقصرالخارجيالجدارمنالعلياالجهةفيوجدته،عجيئاتصويزايأتيفيماوأسوق

رجلأفترى،قرابينتقديمالتصويرويمثلالبئقري(.العزيزعبدالحا!ممقرحينها!ان

وعلى،ضخمةداليةتتسلقوخلفهالتمر،رجوممنهتتدلىمقصوصنخلةجذععلىواقفا

صئنعماآخرتمثلانأنهمايغلب،صفيرتينبقاعدتينمثبتتان!بيرتانأمفورتانالنخلةجانبي

منم!ونأا*؟(13تب!يا*،تبيم)11طوابقعدةمنمؤلفابناءالرجلولقابلالخمر.من

.وبالأرضبالسماءتقرناناليونانيتينالإلهتينهاتينلأن

يا!لاه!.،لم013!،111هأ10101قارنا

12
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جالسة.الإلهةعليهصئورتعمودانتصبربما(9محفة)علىوفوقهلها.مساندلاومقاعدوسائد

القديمالآراميالنقشمعواحدةقطعةيومذاتألفتقدالصورةهذهت!ونأنأستبعدولا

NoldekeSitzungsberichte.981)انظر(الثانيالآرامي)النقش phil.- hist. Cl..01,1884)p.

"أالر!ث!ثلا
حه!!05

:52هـشع!نجه-"*ممهـتإا*.*

!!شلا!ث!ث.:+في

!!ل!لم

لكل2

4،*مبمحهـ

أ!+!آ."!لى

011!-

ثما.لصا

الشحل7

13
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اهـدهـ!87أهكل061+

.هـلأيمثضض!ع

ث!،!ن!13*ا3

ث!+،!431+ث!!11114

لدعى

!كللأ!!ااألطI،!يم111!س 3811!د،3ظ116ث!ثاإ!؟6طإ42نطي

ه!كث!لأثمطيثلأ81لأأياث!لم!!6صكلل!اللإدللفدللا43لطي

ولىررشهصضهb؟4فميي

ه!نطي396مح!هـكالكولص!علمولي!6بهلأأكولول01!4الم!لولا!)
*ممؤك!1ا11!ول53ي.ءر!كا

147فطي!اهـث!6ر6للا-6ا!لرو،،ول!الر!!"

ط!*51عي!ك!-صأل!كللمو7كل"س-

%"4نصا**!ا*"للأا!صمءاإ"أ!!يا+"+لا3!نمى

0أ"!ره!،

ه+P"*1س!*ا!ااآزااع

ايثاأ132؟Jض!أMاا+لاأ

أاع!د6الآمحمصء!ى!ص-ص!ا!ر!.مم!،!

03فطي

ار4؟،اليفم!7+،6!يدااكللمطلىدا!كلي!أ+

دمرمو*6سصطىلأ-يها!6

الش!ل8

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وال!تاباتالرسومات!ثيرةصخوزافرأيتعدتالحجرإلىتيمامنالرحوبأثماءوفي

الطبيعةذاتالهضابغادرتوحينالذغش.المسماةالمنطقةفيوخاصة،القديمةالعريية

غيرخربشةسوىالنبطيالخطشواهدمنأجدلمالصخريةالجبالبهاتحيطالتيالخلابة

العلاإلىطريقيفيالصخورواجهاتعلىأعثرولم،(الأربعينالثانيالنبطي)النقشعميقة

والأربعينالثالثالنبطيينالنقشينعلىسوىالحجر(فيأتوقفأن)دونأولأاتجهتحيث

الآلف(:الاحظالقدمإلىالأميلالسريعالنبطيبالخطم!توبأحدهما؟والأربعينوالرابع

او؟ا/".دبعر/بو/يبنلا

الخامسالنبطيةالنقوشمتفرقةأما!نفيوجدتالحجر،إلىالعلامنأئمتوعندما

لاتينيا.نضثئا،بعذ،ووجدت،الحالسيئةيونانيةنقولثئاوجدتكما،الخمسينإلىوالأربعين

/هـيلاعن".م(:الخامسالنبطي)النقشالقديمةبالآراميةم!توبنقشعلىعثرت!ما

حانتوإن،الميلاد؟(قبلالخامس)القرنقديمطابعوللنقشئغمي*.الل!ااقفني+14معن

)أو!الله"معنوالخمسينالسادسالنبطيالنقشفيأيضئا)والواردةاللإ""قغنالاسمصيفة

.متأخرةنبطيةفترةإلىينسبأنيم!نالنقشهذاأنعلىتدل*؟((الله.امعان

الدولةمواقعأ!ثرفهي،بسواهايقاسلابما،النبطيةبالنقوشثراءالمناطقأ!ثرأما

ممالة(،ب!سرةلفظهبال!سرةاسمهالفظمن)وأحسنالحخر،،جنوئاالقديمةالنبطية

2*بلينيلدىHegraوباسم،يلمى4باسما*Ptolemausبطليموسلدىالمذحورةوهي Plinius

(28,VI)وليس(Higra،دأألدى!ما.Daughty.)تجاريةمحطةالمدينةهذه!انتوقد

جنوئاساعاتأربعمسافةوعلى.اليمنلبضائعالحاملةالقوافلتحميلفيهايعاد،وغنيةقوية

شمالأ.السبئيةالتجاريةالمرا!زأقصىوهي15العلاتقع،وحسب

عرييةحتابة،يبدوفيما،تؤحدهما)وهو!"ئغقىأي،هـ/.معنيقرأأنينبغي:المؤلفتصويبات!جاء

(.مجاورةصخرةعلىجنوبية

نحوجؤفيهاوماتبمصر،ولد،يوناني،وفيلسوف،وجفرافيا،وفلك،رلاضياتعالمابطليموس!لاوديوس.

ميلادية.ا75عام

في*الطبيعيالتاريخ11بوضعاشتهرارومانياقائذاحان،الميلاديالأولالقرنأهلمنالأ!بر،بلينيالمسص"

حتابطريقعنوصلنافيهامابعضلحن،تصلنالم،التاريخفيأخرىحتئاووضع،مجلذاوثلاثينسبعة

متأخرين.

منعددتالمقابلوفي،الئلاثون(والنقشالأول)النقشنبطييننقشينعنإلاالمدينةهذءأرض!ؤيحشفلم

D.مولرهـ.د.الأستاذوسيتولى،الحالحسننضثئاخمسيننحوالسبئيةأوالحميرلةالنقوش .H Mullerنشرها

Denkschriftenفيبفينا der .k .k Akademie
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ص!!!ونسييبب--!جم!
الئرمةلائ!صلطلسةشالمىمه!نروجلدىلعدرمدنر

.-!5ثكا!ىص!ت!فب!!!ب

--ص!ف!بمة

joaم!رل!سةIمو

الش!ل9

الصغيرةصالحمدائنقلعةوسطهتقع،رحئاسهلأألفيتهاللحجرالعامالمنظرتأملتماطذا

المعبدلعل،صخريةواجهاتفيهوتنتصب،الهوينى،إثيبتل،التليرتفعاليسارلىط.الحديثة

فهنالب،،اسمهاالصخورهذهمنواحدةول!لفيها.يقوم!ان،111مر"ح،للأنباطالوطني

اسمه)أيذ!ر+المسجد+أيضئاوتفة،"شنطب"(أيضئا)ونجسمىو"الشفح"،""الديوان،مثلأ

السهل،أماوالعشرلن؟؟(.الحاديالنقشفي!ما،ا+سجدم11للمساجدالمختلفةبالأنواع

الفخارمنال!ثيرةالبقاياذلكعلىتدل!ماالتجار،هؤلاءمسا!نيوفافيهفقامت

الجهةمنبالسهلويحيطتمافا.فذزسمت،16الطينيالطوبمنحتفامبنيةو!انت،والزجاج

بعيدمنوتبدو،7الحصان!حذوةش!لها،منفصلةصخريةواجهاتمننطاقالجنوبية

،العربأما،الأغنياءأضرحةهذهو!انتانبثاقا.الرمليةالأرضمنانبثقتنحلحخلايا

منهتجدفلا،والسبئيةالحميريةالمستقراتفيحلهاوالقلاعوالأبراجالبيوتفيتجدهالذيبالحجرالبناءأما

الحجارةشأنشأنهما!أحضراقدالقلعةفيا!تشفااللذينالحميرنينالحجرتنأنولغلب.ألبتةشيئأالعلافي

العلا.خرائبمنلاحقوقتفي،الأخرى

منذلكفيماعلى،يتسلقهاوأنبل،البيوتحولمنيدورأنللمؤيم!نانهالمربال!تابيؤحدلذا
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اليمينمنالسهلإلىوتنحدرشأنها.فيالقرآنفيوردمامعاتفاقا،لفودمنازلفيسمونها

الغوييرض.لحرةالشرقيةالجنوبيةالجبال

ي!!ي!!ي!-

11الشحل01الش!ل

فيعمودئاالمحفورةالفخمةالواجهاتذاتالقبورهذهإلىتنبهواالقدامىالعربالرحالةو!ان

السحاقأنالقرآنفيوورد.18المتنوعةالزخارفذاتنفسهاالبواباتوخاصة،الصخر

ولفتالأنبياء.تصديقأبوالأنهمالعقابعليهماللهأوقععندما،91بادوا،الثموديين،القدامى

الخارجيةالجهةفيماتخالفببساطةتتسمالأبوابإليهاتفضيالتيالدفنحجراتأننظري

وح!سب.الواجهاتهذهأجملمنبعضئا،المثلضرببابمن،هناوسأسوق.روعةمن

.Geogr.arab.30184.0111ونقوش"وطروحعقودأبوابها"على:ائمقذسيلدىجاء

الأحمر.للبحرالمحاذيةالبحريةالطرلقالىالناستحولأنمنذالبرلةالطريقغفت
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12الش!ل

والذي،الغربيةالجنوبيةالمجموعةفيالواقعالضريحهوالعاشر()الش!لالأولالأنموذج

أماع!رمة"."ابيتمضغوطا(هناكالرسموجاء،والثلاثونالتاسعة)اللوحةداوتيأسماه

هوعشر(الحادي)الش!لالثانيوالأنموذج".الصانعاقصر1فأسموه،بليرجالمنرفاقي

(.الثالثةصفحةأعلاه)انظرإليهالوصولأستطعلمنقشوعليه،الشرقيةالمجموعةفيالواقع

ئسمى،بنفسهاقائمةحبيرةصخرةوهو،عشر(الثاني)الشحلالحجرفينصبأعلىوامام

عشرةالثالثةالصفحتانعشر،التاسعالش!ل،والثلاثونالرابعةاللوحةداوتي)عند"فريذا*

المدخل،منجهة!لعلىثلاثةالصخر،فيمنحوتةغريبةمقاعدتوجد،-(عشرةوالثامنة

"،المجلسمحل11الم!انهذاأسميالعلةلهذهفربما.قائمةزاولةفيالأماميةالجهةلتبلغتمتد

داوتي.سمعمابحسب
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وترجمتهرهـ،ح11/زوكر/بن/يحل:فأقرأه2والخمسونالحاديالنبطيالنقشأما

يقارنأنفيمحن،"حوزا"ماأ،دارجاسم:اوا"حياناخقفه".)بناء(حؤزابنايحيان1:هي

و..م!ؤزةإا.،و..م!ؤز.ا،..!ؤثبزبالأسماء

ص!جميلم!هلث!3

والخمسونالحاديالنقش:13الش!ل

غيرمقروء.باتآخر،نبطينقشيوجدقليلأالأسفلهـالى

رشيد،بنمحمدالحاليالأمير،الهمامالأميرخلدحيث-الدفنحجرإحدىعنبعيدوغير

هوقصير،نقشيوجد-م-صليبش!لعلىالذيعائلتهووشغاسمهامارتهحدودعلى

الصحيفة،الثامنةاللوحةفيداوتيعندالموجودالنقش)وهووالخمسونالثانيالنبطيالنقش

(.عشرةالثانية

ا!لىمم!!األأحل

والخمسونالثانيالنقش:14الشل

.412.1P,LVIIandP1،ده.ا!،مم!كعلا9داؤليلدىوالعشرونالثانيالنقش VIII.
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)الاسماختظلا!1من"ختونن"الاسمأشتقوأناخئونن!ا.!!اسلام/نلطنحم/لش....

الىالنظرألفتأنهناوأود.العربيةالظاءعلىالوحيدالشاهدهووهذا(.دارجاسماحنظلة"1

ما!ل"ش!لمةوتسبقبل،النقشأولتسبق،2ا!ثيرةأخرىمواضعوفي،النقشهذافيأنه

انهاتبينتفيهاالنظرأنعمتإنأنكغير،خربشاتأنهالأمرأولئحسبما،خاصةبصورة

عبثأ،هناك!تبتأنهاأحسبولا،ي"ل..بأو،111ل*بالحروفمثلتبدو،علاماتثلاث

الدينية.الدلالةمعروفاختصازا!انتربمابل

!د1،"فلا،6!لم،رثيدلأك!م!.6و13"،للألدالىهرط'I.11مر،

،اس!

6،اثاب!6لم!*ولصه!ص!!ع!رس!!لل!أالاعل!

!د!!*!للأ6كلاكاأ\*186ال!أ6كللأكا!ط!أ!ص

رمح!ربرعهـ!11س!!ركللاثلا"طلابئلا*و!ول،ألأ!!!ل!كلم

ر*!لا6سللا6دأءك!+!!د!د!لاذح!!ركيلأ*!"ك!
6صاهاA*بم r"ا+لا

3ض*عموث!يلا!راللاوثهلجم!ءلأءل!ي!ا61كر؟،ط!ءل!

ءهرطلاثي!ه*ر،ء+،،ألاللا،كاهـلأالأإط!وس!

**اكاسى6*!7ه.لم!لاالم6ل!كا!+3!لملمطلمللاد!6

+.اطل!781ء9ثلأ!!لاطم

ل!)*طر*!المه!اق"كي!صهـلللا!ل!!لكى!لأللامه!!

ر،
16ط*كألالللاءسى

و!ءرلأحل!!ثد!ءلم!+ول31"الا+رقام!"+!ط!

س!7؟لأ6"بربه!2طمم!?ءي)ح!ث!,iceولاد6!ي!ول

15الشل

الصحيفة،8اللوحةداوتيلدىتقابلوالتي،54،15656،01666،07الأرقامذواتالنبطيةالنقوشقارن21

Loftinليفالدولوتانلدىخاصةبصورةوقارن،5(،)154,13الصحيفة،9واللوحة،12 de Leval،اللوحات

deالمثالسبيلعلى،التدمريةالنقوشفيوحذلك،43،44،48،54،58،63،96،07 Vogue6896رقم(،

.(Mortmannقارن

02
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،القراءةعلىيستعصيوأحثرهاالديواق"،قربمعظمهافيوجد،القصيرةالنقوشباقيأما

.للاهتماملافتةأسماء(السبعينالنقشإلىوالخمسينالثالث)النضشبعضهافيتعدملموان

يأتي:!مانصه،-(.ث!37-.!.أ!711هم01)01والخمسونالخاس!النبطيالنقش

/اكبمشهـ/دن

/ومنعحد/1ي/د

/ربا/جترسا

/سمسبد

المضجعهو"هذا

غانماتخذالذي

بنالحا!م

011دامسيبوس

)انظربهامتصلللألفالسابقالحرفلأنة111كدش"موليس،بالباءتقرأ111شكبم11

(.الرابعةالصفحةأعلاه

"جفز"."فغل"،بمعنىإفتغل"،11وزنعلىالعرييةجؤاتخذ"11قارند":حا"ا

114.هكمي!م!لا115=:نولدحهس!ا:بسم"د

والخمسونالسادسالنبطيالنقش

".بطيب...بنشفقان!اسلام)ب/بط...برن/شلمم/شل...

11.الفإلمعنسلاممعنا11هـي/لانعمم/شلا/نعم:وتحته

Acta،جؤحعلأص.اقارن:نولد!ها،.:عنم،1 Martyrum ed. St. .E Assemani ,I226)f

1851,right,Cat. syr. Mss. I*.)علىلهحاشيةفي*االنصيبيإلياسلدىوحذلكخحدص

11.التدمريةفي!ثيؤا"مغتي"الاسمويرد،(Hist.Eccl.،5311)بارعبرايا-2

يتسمآرامينقشفي،عشرةالخامسةالصفحةأعلاهانظر01الفه".معنبالاسميتصلوفيما

(.الخامسالقديمالآرامي)النقش)؟(مصطنعنحوعلىالقديمةالنقوشبسمات

وضع،عافاأربمينمنأحثرنصيبيىثمطرانأظلةفيهالسريا!المؤلفينوأهم،عشرالحاديالقرناهلمن*)

بالعربية.بعضها،ودينيةلغولةمؤلفاتعدة

بمالاطيا،ميلاديةا226عامولد،الملطيهارونبنالفرجأبوجرلجوريوسواسمه،العبريبابنالمعروفهو"2

ألف،حنيستهافيمهمةمناصبوتسنم،الأرثوذ!سيةالسرلانيةالطائفةمنحان،اليومبترحياالواقعة

والدين.،والتاريخ،والشعر،الفلسفةفيوبالمرييةبالسريانية
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والخمسونالسابعالنبطيالنقش

غدفي"سلام)و/يعدم/شل

بطيب،جلاسيبنقايلث!سلامب/ص!بي/جلسر/بو/ملكم/لش

خيائم)؟(11بن)؟(تيغ!سلامم؟وحير/بو/مي3تم/لش

50،ء!ةلمع3؟المآخرالاسمهويا"!لا"جالاسمي!ونأنيم!نهلا.غرقي...-و*يدع

والخمسونالتاسعالنبطيالثقش

جقطين"بننجصيس!"سلام/نيم!حقر/بس/نيقيم/شل

.Nixiac=س*يقيانا

:القاموسفيو"خيقطان*،"قصيزبمعنى،ااجمطاتة"اا!جقطانا"قارن:نولد!هن!:يطق"ح

الذزاج"11.ذ!ز11

والستونالخامسالنبطيالنقش

...يدم/لعلهـي/لاديزم/شل

/احو1ن/لمشم/شلم/شلم/شل

.deVog.12في!ماهـيا.:لادي"ز nabالفه".+زئد

...للأبدالق!زيد!+سلام

.".أخوهشفمان!سلام،سلام،سلام

والستونالسادسالنبطيالنقش

11غبذبنبمطس"سلام/qدبعر/بس/نقطيم/شل

5ء+يزكآ*.الاسمأو5+ألمكمآ*اليونانيالاسماماهو:اسايطق"ن

والستونالتاسعالنبطيالنقش

ني!وميديس)؟(11ابن...*سلامس9دنيقمر/ب.../لمش

الاسمي!ونأنيم!نهلبل،دالأوليسياءالحرفأنيغلبغيرمؤ!د.الثانيالاسم

ه*لمهك!ةك!*؟5

22
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السبعونالنبطيالنقش

ربت/حلصر/بي/بدزر/بت/لص!م/شل...

س...بيت/حلصب/بطي/بدز

بنخايصتةبنزئذيبنخايمتة!"سلام

00.011خايصتة.بطيبزئذي

عليه.شواهدلاأنللنظراللافتمن!انوإن،"خايصتة"لعلهت":صل!اح
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ة!بك!

الحجروالعلامنالنبطيةللنقوشالزمنيالترتيب10

ة.ش*نمه!جمفلاة"ئجتج *"هـ!؟5!1153

كثثالم8طلى!؟اةال!!8ء.ء؟،
":!ط+؟؟ه؟--،!ءث

لم:لم%ب!ننمتلأ،ةفيةآبن!-!؟

،شقيأء!،"،!ااة6!ي" "3!3،م،،811؟ء؟
،*هـ!08""03ء.،.8"
*3؟؟ء."+*""*-ء--!--

!!لمخ!لم!نجنر

؟:بر!،،*+فى*8!

!ثكف!ئه"!!ا
!نربم!كل!لأ--"؟،

رثةلحاا

ا!أمرببناءأ؟،!ق!
جمبرءأيائفق-ألمئ!"؟لم!

)يلول

نيسان92

الرابع

)المحب

لشعبه(

ق.م.9

جمقيمبنف!لخ

إيل

!قيلبنغائذق.م.ا

03

34

18

13

28

شباط

نيسان

آب26

يارأ

ايار

24

25

33؟

35

اق.م.

!ئ!ام

وحفيبة

مخؤشنب4

8م

1م5

61X

2م4

)آقة(الفهتيم

ؤشئؤح)؟

م!فلان26

نيسان

نيسان

36

؟36

أزؤس)؟(م27

مشقي72

ميلادية.وثلاثينتسعلسنةلنيسانالموافقة،الميلادقبلالتاسعة

فنوهعاد"غبدغبذة*،الحجرنقوشفيالشواهدال!ثيرالاسمهذاضبطالمؤلفحانأنبعد

+غئدغئذة".هو:الصحيحضبطهأنالىالتصويبات

النح!

بر)1(الفهؤفب

1()غئذةغند

بنغئدخايىثة

1(8)غندغئذة

بنآفتخ

بنالفهوخقف

جفلابخ

بنآفتخ

آفصربنوؤضث

أخيئبنوزوح

آفتخ

قائمةفي
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!يى!أا!ئم!!ل!
غكاال!،!بم*خ-ءس3؟،39

14

16

17

(8

91

36

33

14

21

12

ال!31أ

نيسان

أيار

45

04

43؟

ا!طيبت

145طيبت

48نيسان

48

غيرمقروء

غيرمقروء

31

31

؟34

35

U

93

93

02

21

22

23

24

25

نيسان

نيسان

آب3

مالك

23الثالث
93

41

47

راذآ32

؟17

94

55

ميلادية.والسبعينالحاديةللسنةالموافقة،والثلاثينالتاسعةالسنةمننيسان

قوسبنخنص

نتن

خشيك

ئتشه؟

غايغ

وأرش!و!ه

قطئو؟،حا!م

شتباي؟وئتيقة

ش!يتة

وهاجرفئغة

الفه،أشغدأ

مائةقائد

شت!وح؟

شغيلىبنتغن

غائذ،حا!م

إيلوعليغئدا

هـ!

وغئدغئذةزؤما

)2(

2؟()ةغندغئذ

غئدبنآفتخ

2(غئذة)

غئدبنآقتخ

غئدابنآفتخ

غئذة)1(؟(

)2(؟أالفهاؤضث

غئدغئذة)2(بن

بن)3(غبدغئذة

)2(الفهؤفب

غتيذةبنفانجئ

بن)2(آقصى

خؤاث
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،،؟!!ف!أ)،
ئم!!،-،،*ء

تر"؟"ثة"؟؟3
أ!د"لم!!م،"أ

26

ل!و؟+ى؟ر!لماله!أ!ة!همثفؤبر 81أبرطبمالم%أث!!ص"؟؟أ؟"

"تر،لمحل!،!أ

بر!؟أ!؟؟بر؟+طهلم

+،"!*)"لمس!*،"4ثبم

27

28

92

03

91

لوحة-04

915/

14/25

يارأ

إيلرب

الثاني2

ميلادية.المائةبعدالخامسةللسنةالموافقة،والسبعونالفانيةالسنة

م95

73

75

؟:(كرفيء

!،-بنزأا!ه

وهببنتهتة

بنتهتة

!مؤنةبنتآفة

النحات
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أويتنغلدىالنقوشبارقام(بيرجيه-)ريننأويير-داوتيلدىالنقوشأرقامتقابللائحة2.

داربثى

15

13

13

91

02

21

VIIIلوحة22/

)237/لوحة

لوحة24/7

!هغ

02

18

بر+،ؤ*؟فيءض!ئما؟؟!،"!ة،ئرة:،،5؟ة!*+!د؟؟:آ!،-!في

28

922

034

31101

3242

33114

343

3522

3613

55لوحةداوتي37 VII

38

93

92*الوحةداوتي04

4134

27
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الحجرنقوشمنمستخلصةالنبطيةالحروفعلىامثلة

0،5*!ء4"-يم
"ءمحقكأكأبهـحغة؟نفكل!ص!كاحما*!فخئيثهـص!!لأامم!

لمدءث!ل!!قزتحدفى!لأنجؤ!ألسأف!!ف!!ؤ!

فى*؟لأإرزفد*ظ،نج!

0،5-أله.-.،مي
6أ6أأآو9أ6611:73أ6666

185لأالأظلأ6لأيلألأيهصلأافيلأللأنأأخملاث!للآلآث!كلآأ!متجهخذإ!غؤم!لا!مة

أألألأالأألأأآ!لأأأا؟أبرأأث!!لأآأ،6أثلاة،ل!ة.!ا،08-نحقصي

12أهـأأ،2أآ

ي!+ندث!ث!لأ!ا!ئ!!ئ!فئقى9اآث!"ث!
"اثب

صما!ا!ءظثئخظ!!اكاتخ!ا)ض5لأي!!نئ!صبيآيه.9ث!ه

فى96اززتج؟ئز،زسح!فيةا،لهـ-ؤدسخ8"5ثمك!يهأ!ي!نش!ض"لآ

*5ء"م!ه...-.ه

)،أأانثأألآألمإابرألبما؟إ3بئئبأ؟!ا!تجملأ!إاافيتامما،!يلإضا-يا

،الآأتةلألألآثلآ!*لآض!مة!غ.ةخملأ"؟!؟؟أ"إ.

لىوأام!ذ!ثلأذلؤذلم-لتآ."أآ

ءثض!ق!م*"ةء!هنهق*!ؤ.!!!!

.."،ء-05.."ضء0.1".،كأ
لم،ورلمن!!ضذنؤكزفيلمئؤفألم!رم!فولل"ئرءلو7

..همه.ءكه.6،،.--"0،."!*...-.-.5800.هـه.*"..،هـ."مص،."--

و،لثلللىلأل؟ا11لموللأد9.و!!ووفىؤدؤ!!ت!ملا-

*2أ!لنمئ!!!ئمنم!متلئمذئ!ثلأح!،

005ء"0.00550،5ء..*.....*.!.،.-.

!اء.أ؟؟أ!!مممألمأ!9أ!

16أ.أأأأ6أ.6أ6يد6أ1،أ،،لألأأأ.ئة-ج!آ

"3خؤخيكأصئمغأصتجنيثمع!خ!نيئم5كا

".نلأئآذالةلأئاأ!لأ!ملكارلأن!آ!ؤ!لاآأ؟يلئلأسسس
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الأوالنقش

(الاولالنقش)العلا،

الميلادقبلالتاسعةللسنةالموافقةللحارثة،الاولىللسنةإيلولشهرفيمؤربخ

/ر..ب1دي/ا/شبنا/أ.د

هـ/بني/دل/اميقمر/بو/ميقم2.

/للو1بيرح/هـي/بو1هـ/ل3.

م!ونبك/ملت/ترحل/*تشن4.

بنآ...قبرحجرا.هذاا.

بنىالذي،إيلجمقيمبنفقيغ2.

إيلولشهرفيأبوهله3.

...النبطملك،لحارثةواحدسنة4.

العلا.فيلبيتبابعضادةمنالحجراستخرجت.عنديالأصل

فيفوجيهديلدىاللفظةوردت.قبزنصيبة،تذ!اري+حجرا+:شب*ن:الأولالسطر

التدمريينالنقشينفيو!ذلك،nab..1101النبطيينالنقشينوفيpalm.31التدمريالنقش

5(.سواوعند،Castellus!استيلوس"لدىالسريانيةفيأيضئاوردت!انت)وقد)فريقيامن

وأر+؟،ب)*اقراءتهالمم!نمنيعدفلمالقبر،لصاحبيعودوالذيالمذ!ر،العلماسمأما

(.القبيلهذامنشيء

صورةفيواليونانيةالتدمريةالنقوشفيوروده"اي!ثر:نولد!هو!ا:مقي"م:الثانيالسطر

(11.اللاحقةالفترات!انقطعتشواهدهأنويبدو،"فقيغ")=د!آ*هى50أوله!ش*هى50

:9166عامحاستيلوسادموندسوضعهالذياللغاتالسداسيالقاموسبذلكالمقصود

Lexicon Heptaglotton Hebraicum, Chaldaicum, Syriacum, Samaritanum, Aethiopicum, Arabicum, et

)9166(.Persicum
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ويطابق.المر!بالاسملهذااختصازاو"ميقم11الاسم!اناربماا:نولد!هلاا:اميقم11

منالأربعينالآيةفيالواردفخاصيم"ا+بعلل!"عببير"ام:الاسمبناءالاسمهذابناء

العاشرةالآيةجؤالواردل"1ب/طهـيا!مقارنةالأولالأيامأخبارسفرمنالتاسعالأصحاح

السادسالأصحاحمنوالثلاثينالتاسعةالآيةوفي،نحمياسفرمنالسادسالأصحاحمن

الثالث،الأصحاحمنالرابعةالآياتفيل"ب/1زيشو"مةالت!وينسفرمنوالثلاثين

منعشرالحاديالأصحاحمنوالعشرينالرابعةوالآية،العاشرالأصحاحمنوالعشرينوالثانية

11.نحمياسفر

متحففيموجودنذرينصبعلىفتجده؟القرطاجيةالنقوشفيوارد،ذلكإلى،والاسم

:أدناهالرسموفي،Avignonأفنيون

،همألمأ،يمها/7)971لم

ثأ!ايا6االم،ولثايه14الملأ

الميأ،ثالا9يلمالا!الم(يي
فيا*!يدا6670بململا،

*ي9اادثهاى!!لم؟!!يا

17الش!ل

يهؤن)؟(،تغلابن،تغلققنذرهماامنذوزاالشمس،بعلوللسيدبعل"فنهمن"لتنيت،"للسيدة

غشثرؤني)؟(11.)؟(فتزحابن،إيلمقيم

"ابنجانب)إلىnab..1301.6وفي،7de.!هh..32.1في!ما،بالهاءمحتوبةا:هـانب

،عارضلتلفنتيجةمهشمةالأصليالحجرعلىالموجودةال!لمة!ابنى+.ومعناها،(المعتادة111

وهما،هـ"عنأوهـ"،عبهيالقراءةأنبدايةالمرءفيحسب!قراءتهامنالتوثقولصعب

Schroder:53338)قارنممحنتينغيرقراءتان ZDMG).
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السنة،25غوتشميدفونأ.أثبتحما،تقابلالثالث!1للحارثةالأولىالسنة:السطرالرابع

هـ"عمم/"رحاللقبلاسمهالملكهذاأضاف!لهااللاحقةالنقوشوفيالميلاد.قبلالتاسعة

.-5إ?ء+فلأإكاهشعبه)محمث

والعشرونأوبيرالتاسعنقشوهو،الثانيالنقش

الميلادقبلالأولىللسنةالموافقة،للحارثةالتاسعةللسنةنيسانشهرفيمؤرخ

/ربو/هـيلكر/بو/يدعد/عبي/دا/ربق/هـندأ.

هـ/يدبق/بيني/دن/ملوهـ/حراوهـ/لديوهـ/شبنلي/كسل21.

قبيون/ينتدي/ن/لموهـ/لم/قيو/عيدد/ين/مب/تقب/كت3.

هـ/بر/

/كملت/ترحلع/تشت/شنن/يسنبيرح/هـي/يوبحو/4.عيد

هـ/كاقيوو/تمنووا/شرودو/نعلوهـ/عمم/رحو/نبط5.

تينو/1هـن/يرو/1ن/بزيو/1هـ/ندا/ركبن/بزيي/دن/مل/ك6.

/و1ن/

/شنو1هـ/بر/قبيو/هـ/1كلب/كتهـي/ولعب/لايتو/1ر/وجي7.

/مخرهـ/ندهـ/تبكوا/ربكوب/كتيا/علي/دن/لمهـن/ل8.

/نعلميم/لعلو/لمشوو/طنبم/حرت/ليقكح9.

بنحقيلبنغائذعملالذيالقبر،*هذاأ.

بيدهيبرزولمن،وذريتهم،ولأولاده،لنفسهآلسي2.

فيهاالدفنحقيمنخوتمن،لهو!الة،غالهذيدمن!تائا3.

ملك،للحارثةتسعسنةنيسانبشهر.حياتهفيمجائذ4.

وقيشاه،،ومنوث،شرىذوولعن.شعبهفح!ث،النبط5.

وأ،يمنحأو.يرهنأو،يشت!يأو،هذهالقبرحفرةيبيعقن!ل6.

.ال!تابخرآفيالفصلانطر
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إنسانأيقبربهاأوةأخرى!تابةعليهايؤففيؤخر،او7.

حرامهذهالقبرو!تابتهاوحفرة.أعلاهغيرالمصتوب8.

".الآبدينأبدإلىوالسلام.النبطخزم!خليقة9.

.(Bergerno.)92بيرجيهلدى!ما111كبروليسةمؤ!دةالقراءةا!:ابر*ق:الأولالسطر

Wadd.,43402هةع5-ا+عائذةا!اسمالشواهدحثيروهو،+!عائا":نولد!هوا!:ديا!ع

+.,4021(223،!ا)4502

11138.أيضئاوربما،V.53.4!0وأيضئاة3/2جذريدابنا!قيل*ا11:نولد!هو+:هـيل*ك

إ!غلأفى.ي"50كسل+ا:الثانيالسطر

صيغةفيدائفاتردالتيرا!ح13!لمة!انتاإذافيماالقطعيم!نالا1:نولد!ههـ*:رحا!ا

11.آراميةأم،(شابهماأو،أخر+،آيخز)عريية!لمةد"(ل!يحلمةشأن)شأنهاالمفرد

عموفا."ا!العائلةأو،"الذرية11معنىبسورياالعاميةالعرييةفيتفيد+وراءا.!لمةأنضيفوأ

4!)خاصبش!لانظرالإلههذاعن4،لآ!ءداه*5الشرىا!ذو111:شرو"د:الخامسالسطر

+012.Vog)،9992و)بمم,.J .H Mordtmann, ZDMG).
الآية!جاءت!ما،+قنوة"،تمافاالقرآنيالرسمتطابقا!تابتهاا:نولد!هو":تونم11

Noldeke,Geschichte.256)انظرالنجمسورةمنالعشرين des Qoran's,)p.النظروللفت

أسماءالنبطيةفيليسأنهمع،بالواو!لهاالشواهدفيينتهيالاسمأن،حالأيةعلى،تمافا

بالتاءمنتهاسمتنوينالممصنغيرمنأنه)مثلماالتأنيثتاءبعدالواوحرففيهايردأخرى

الأولى.الملاحظةالنهايةفيقارن(ا!؟الصرفمنممنوعالمريوطة

!ؤواحدةمرةووردتةالثالثالنقشمنالرابعالسطرجؤأيضئااللفظةوتردهـ+:شي"ق

امرؤ11في"قيش"تقابلوهي،عشرالثانيالنقشمنالتاسعالسطرفي111شي"قالصيغة

الواو،منتخلوالعلماسمنهايةأنهناالنظرويلفتقيسا!.و*عبد،*القيسعبدو،"القيس

.2هـ،،الثانيةالملاحطةانظر

يأتي:ماالنقوشفيالورودال!ثيرةال!لمةهذهعننولد!هقالا!:ارب+ك:السادسالسطر

!ظلمةأعتم"،11احجب"،1معنى+!فرحلمةتتخذ+غطى"العامالمعنى*من

اتخذتت!ونأنيم!نالمعنىهذاومن.الجوهريانظر،مثلأ،الليل

معنى*!فزل!لمةينسبالجوهريفهذاة+قئروحتىبل"حفرة"،معنى
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اغفراللهم11النبويالحديثهوالمعنىهذاعلىالوحيدالشاهدأنغير*قبز.

)ولاضكليرمؤ!د+قبور"بمعنى"!فور"تفسير!لمةأنإلا،الحفور"لأهل

فريما،حالأيةوعلى(.الجوهريعندجاءماعلىزيادةالعروستاجفيتجد

الأولللحرفمماثلةفحدثت،+جفر"حلمة!ا!فرا"!لمةفيالأصل!ان

جؤتتسعبئرهيو*الجفز*!!فرا...!ملةلتنتج،التاليالبيهبحرففيها

،3(/992)ال!امل!بيرةحفرةهياو"الخفرةإاستدار؟ماوحل،أسفلها

*فخفر"وتعني.39((،219/ياقوت)-)الجوهريالأرضفيغائرةدائرةأو

إلخ،272/6هذيل"ا/14علقمةة4/02القيسامرؤ*بطين+،اسمين"،1

التي11!فرا"لفظةتقترنأنيرجح،الأحوالجميعوعلى(.الجوهري)انظر

فيوالواردة،الآنيةمننوعبهائرادالتيالعبرلة6أ3برب!لمة01"حفرةتعني

الأيامأخبارسفرمنوالعشرينالثامنالأصحاحمنعشرةالسابعةالآية

الآيةوفي،عزراسفرمنالأولالأصحاحمنالعاشرةالآيةوفي،الأول

ال!لمةوترد.عينهالسفرمنالثامنالأصحاحمنوالعشرينالسابعة

في،!ذلك("مصيال!)وبمعنى*سلة*بمعنى،"raلمfالإثيوبيةفي!ذلك

*شبلتعنيالتيالعبرية3؟"6و!لمةال!لمةهذهبينالقرنيسهللاحين

تقرنأنيم!نألبتةلفظةأيةأجدفلست،نفسهاالآراميةفيأماالأسد".

القبز.احفرة1تعنيالتيا"حفرا"ب!لمة

Anzeigerمولرهاينرلشدافيدو!ان der Wiener ,.kA phil.- David HeinrichMuller)

hist. Cl..17 Dec.,1884 no.XXVIII)فيالصلمةلهذهوالفعليةالاسميةالصيغتينعلىوقع

فلبنخريمعبدهو:النقشونص(.سواهوفي،العلامنعشرالخامس)النقشسبئينقش

وبدأ،!لههـ"(ذر/ف)ا!هـكالقبرهذاولذريتهلنفسهر!ا(فك)11خفز...الغابةذوهـزيد

س".اهـنبنلتلمايالثانيةالسنةالحجرفيحفر

)انظرعادةيردلاوالذي،ر"ج111من"آفيل"وزنعلىمضارعفعلر":جو"ي:السابعالسطر

الوزنمنمضارعفعلوهو،ر"جا"يصيغةفيإلا(والعشرينالثالثالنقشمنالثانيالسطر

.ب،الثانيةالملاحظةانظر"فيل"ا(.الوزنمنأيضئا)وربما"كغل*

منالعاشرالسطرفيجاءبماالعبارةهذهقارنهـ":لكب/تكهـي/لوعب/لات+ي

إلخ*ةر/يعيو/1هـ/ندا/ركببب/لايتي/دن/مل/ك*و:العشرينالنقش
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/بكتهـ/ندا/رفيكبب/لات"ي:والعشرينالسابعالنقشمنالعاشرالسطروفي

هـ".لك

تعنيالتيبا!ل+يأو،ب"ل+االآراميةال!لمةليسهناالمقصودأنالواضحامن1:نولد!ه

)منالثانيالمثالويبيننصثا"."حتب،نمئا+"ألفمثلمعنىيقتضيفالسياق،*عفم"،"تعفم"

ذلك،مع،المعنىويبقى،يحذفأنيم!نبهالمفعولأن(العشرينالنقشمنالعاشرالسطر

ويتخذبل،أشياء"الىأشياءا!جمعيعنيوالذي،11*أففمعنىهوهناالمعنىأنويفلبمفهوفا.

يفيدهالذينفسهالمعنىهنافلهثالمطاوعالوزنعلىجاءالفعلأنومعا!.إاحتئا+ألفمعنى

.أخرىمواضعفيتردالتيب/ب"تا!كعبارةاستخدام

منعشرةالحاديةالآيةفي!ما،اباستثناء"1بمعنىا!لا/هين"وأصلهاالاهين*.1:الثامنالسطر

الأصحاحمنالثامنةالآيةوفي،الثالثالأصحاحمنوالعشرينالثامنةوالآية،الثانيالأصحاح

11*هـنوتردعشر!الحاديالنقشمنالثالثالسطرفيو!ذلك،دانيالسفرمنالسادس

عشر.الرابعالنقشمنالخامسالسطرفي،إذا*11بمعنىوحدها

منالسادسالأصحاحمنالثالثةالآيةفي!ما،+عيلأ"صيغةجؤدائفااترد1:نولد!ها!:عل

النصوصفيوادأ"الأ،السريانيةفيلمحلىعادةوتقابلها،اعلى"1بمعنىتردحيثدانيالسفر

11.اليهودية

الم!توبةالقانونيةوبالنصوصبل،وحسبنفسهبالمدفنالمساسمنعيراد*لا:نولد!ه:مرا!ح

النقشفيوانظبر،الرابعالنقشمنالثالثالسطرانظر؟!ذلكالعلاقةذاتهـ"(بت)ا!ك

00011.لهـ/وم/لحر..هـ.نا/درباقا:deV.35التدمري

التدمريالنقشفي111تمرحو"مس!4(!7.!ه473)?ءلم!غ!هالتدمريةفيأيضئام"ر"حوترد

6(5,1/2,Pozzuoli)!3.1.405,6.411,2.176,05مختلفةشواهدلفةالحميريةوفي..Hal

592,,542..2 Fresn..53 Os.

)امرؤالإسلامقبلمافترةمن!لمةوهي،*خليقة":نولد!هت":يقل"ح:التاسعالسطر

،4/12زهير.2/02عنترةلأ21/17النابغةةوالمشرونالحاديالبيت،معلقته،45/17فيالقيس

17/21/15A،ليستأنها!ما،"خفق+!معنىمعناها!ذلك(الستونالبيت،معلقتهوفي

صؤر".11،"اش!لا"،صقل"11،ا"هذب"أي،للفظةالأصليبالمعنىوانما،الدينيبالمعنىاخقق"1من

أنإذنينبفيفريما،النقشفيتمافانافلةت"يقل"حلفظةيجعلالمعنىبهذاالأخذأنالا
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شواهدتوجدلاأنهإلى،حالأيةعلى،الإشارة)وتجدر"حمتة*الآراميالمعنىهناإليهانن!سب

(*.الآراميةفيا!اقيل"ح!لمةعلى

النقشمنالثالثوالسطرالرابعالنضشمنالرابعالسطرانظرو+:لمو/و/شملب"ن

15البيزنطيإستيفانوسلناتركفقدالحظولحسن.التاسع Stephanus Byzantinusعن)نقلأ

2أورانيوس )Uraniusقالفقد؟المسألةهذهفيالقولأجملتملاحظة:

لم!!لمهءإ،51كاغ50فى07ء،لمة!!لمكالهءغكايزلآية.77نل!47ء!هفلمء7خ!ة!3تهك!51!!اء

.Na,6araioic44،،يغلم+33حطا

معسلفاعقدوالأنهمهذاهـلسمون+سلام*.)تعني("سلمى.عربيةقبيلة،*سلاميؤي

*.الأنباط

5evairov&oiآه3عبارةفإن،م"ل"سالجذرمنالأسماءتعددت"مهما:نولد!ه yevem5ai

تفسيرأنذلكيعنيأن)دونمؤحذاهناشلمؤهملم!كألم!ء15لمأنتؤحدكا!كا!"*1501

كالحلف،والسلاميينالأنباطبينوثيقحلفقامفريما(.بالضرورةصحيحللاسمإستيفانوس

الذين-CAAIBOIبجماعةالمراد!انإنونتساءلوالأحابيش.قرش!بينلاحقاقامالذي

جماعة-سورياجيرانأقربوالأنباطهمباعتبارهم977()3"53؟ءولسترابوذ!رهم

IOI!لمم*C)اليهوديةالمصادرفيو"ملش11للاسمذ!زاوتجدهنا؟المذ!ورة)سالاموي

,J.Halevy.مصيئاهاليفيج.قالفقد،!ذلك Rev. des Et. juives1885 No.,02-91)p
.Salameens"1همو*لم*شإن)026:

entإ facilement avec les gm ، que les Targumin fonيفCesderniers 's identifi

correspondre au nom hebraique des Qenites qyny.التراجيم،فينشأتالذيالوقت!ؤ

"قي،ن"ي"قمعروفايعدلمالذيبالاسم-حينهامعروفا!انالذي-الاسمهذااسئبدل

تلكفي،غداقدالآخرهوأنهمع،التراجيممنالنهائيةالنسخةص!موجوذابعدهافظل،ي!ن

،1/16القضاةسفر!يليهاوما24/21العددسفر/9؟15التحوينسفر)انظر:مجهولأ،الأثماء

الى،2/55(الأولالأيامأخبارسفر،15/6،27،01الأولصموئيلسفرة!4/11،175/24

جفرافئا.معجضاوضع،القسطنطينيةفيعمل،حياتهعنالحثيريمرفلا،الميلاديالسادسالقرنمنمؤلف

البيزنطي)ستيفانوسأ!ثزأجزاء،ثلاثةفيالعربجزيرةعن!تائاوضع،عاشمتىيعرفلايوناني!اتب.

عنه.النقل

بوضعاشتهر،ميلادية24والميلادقبل64/63بينماالفترةفيعاش،يونانيوفيلسوف،وجغرافي،مورغ

زمانه.فيوبلدانهالعالمشعوبفيهوصفوالذي،مجلذاعشرسبعةفيالجفرافياحقاب
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Ber.Rabba.)4رئاةبيراشيت!تابففي،قديمةأخرىمؤلفاتجانب c،آخرقرب

)انظربعضئابعضهمجانبإلى."ونبط،وسلامئون،*عربئذحر،المثالسبيلعلى،(الفقرة

427.Neubauer,Geogr. du Talmud,)p.

الثانيداوتينقشوهو،الثالثالنقش

الميلادقبلالاولىللسنةالموافقةللحارثة،التاسعةللسنةطيبيتشهرفيمؤرخ

و؟/مرحت/برت/لاوت/برم/ككمو/بدعي/دا/ركبهـ/ندأ.

/تشنت/طببيرح/هـم/حرالوهـم/لنبشهـ/تبرت/ليبكو2.

ارشودن/عليوهـ/معم/رحو/نبطك/ملت/ترحلع/تش3.

/نبزين/مهـ/قيشوو/تمنووعمند/ن/مت/لاوهـ/بتومو4.

نيو/1هـ/يتن/ينتو/1هـن/يرو/1ن/بزين/مو/1هـ/ندا/ركب5.

/قب

هـ/تربوم/كمكر/عيهـ/بر/يقبن/مو/1و/شلو/1ت/خهـ/من6.

مي/عيتابب/يكتا/علي/كدد/بعيلا/ي/دن/موهـم/حراو7.

/سنقكلا/بالو3/ن/يدمشو/توقملوو/هـبلوا/رشولد8.

/نمب/كتهـ/بيدق/ينبي/دن/مد/علبي/تحرب/ل1ن/يعل!9.

/دي

/هـوا/تدم/قيبهـو/ا/ركببهـ/تبر/تبيلكو/1م/كمك01.

/تدبدعبعر/بهـي/لاهـبوأ.ا

دبع.12

خزائمبنتوائلةبنت!ف!امعملتالتي،القبرهذه"حفرة.ا

سنةطيبيتشهرفي،وذريتهمالنفسيهماابنتهاو!قيتة2.

الثالثالقرنجؤؤضع،بالآراميةأ!ثره!تب،القديمالعهدمنالت!ولنسفريفسربذزاش،رباهبيراشيت.

.لميلاديا
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،شرىذووللعن.شعبهمحمث،النبطملك،للحارثةتسع

يبيعفن،وقيساه،ومنؤث،غفناد)؟(منواللات،)؟(وعرشه

يخرجأو،يمنحهاأو،يرهنهاأو،يشتربهاقنأوالقبرهذء،حفرة

وابنتها!م!امغيرفيهايقبرقنأو،شيلؤاأو،جثةمنها

عليهفيحون،أعلاهم!توبهوبمايعمللاقنأوةوذريتهما

عقوبة)؟(الضعفويدفع،لعنات5ومنوث،وفبل،شرىذومن

يدمن!تائابيدهيبرزقنعدا،حارثيةشقعألف

.المفعولساريةالقبر،بحفرة)يتعلق(،ابنتها،ئحقيتةأو،تحف!ام.

غئذة،غئدبنالليماؤفب.

11.غعلها.

وهو7ءلمالهكا!ة*،أحيد"!ض!ائم"اضنطه1:نولدحهو*:مراح-ام!كمك11:الأولالسطر

ديوس!وريدس+ذ!ره،العربجزيرةجنوبمنئشتحضترالرائحةطيبشجرلصمغاسم

(21,desأDioskor)،انظرم..كم+كالسبئيةفيالحلمةوردتوقد.J .H Mordtmann and)

D..H:83م Muller, SabaischeDenkmaler).فيواوبالطبعتردفلامؤنثعلماسمأنهوبما

،الأمإلىالنسبةعلىصرلحشاهدهناولديناأ.النهايةفياللغويةالملاحظاتانظر:1آخره

وهو،شابهماأو،اخزاثم*1اسمهيحونأنيم!نوالذي،الجدإلىبعدهاالنسبيرجعول!ن

"حرم"(".الجذرمنأخرىوأسماء،+خزئغ!،"خريغ*)مثلالشواهد!ثيرمذحرعلماسم

ولقابل،Wiistenfeldانظر:،وللرجالللنساءاسفايردالذي،"وائلة*"أي:نولد!هت":لا"و

.Waddالاسغ )5502 Ova8Aat):النقوشفيمذحرعلماسغت"لا"والاسمويرد

,Levy)انظر،السينائية ZDMG vol. ,14 XVI, .6 XXXIII.)

المعروفالاسممنالمؤنثةالصيغةوهي،ا...!تيتة*:نولد!هت".:ليب*ك:الثانيالسطر

.*213/17(دريد)ابن11!فتة"تصغير،"!قيب*

التاسع؟النقشمنالثامنالسطرفيالحالهومثلما،مضارعفعلناا:عل:"يالثالثالسطر

السطرجؤو!ما،العربيةفيعادةالحالهو!ما،ن*ع*ل،الماضيفي،ذلكعدافيما،ويرد

الثاني.النقشمنالخامسالسطروجؤ،الرابعالنقشمنالرابع

أجزاء.خمسةمنالطبيالنبات!ؤحتائاوضع،الميلاديالأولالقرنأهلمنيونانيطبيب
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شرى*+ذو:نولد!ه!ذلك.هـ"بتر"مقراءتهاويمحنهـ":بتوم11:الرابعالسطر

!امرتب"حلمةمنمر!بةاللفظةأنافتراض،للضرورة،ويم!ن،عولف()!ا؟؟وعرشه

الهاء01.،الغائبضميرعليهاالداخل

Halevy,Revue.)14هالفيأنوأعتقد des etudes juives No.,17)pم"قراعتهجؤيصبلم
!..+)موللرهـ.د.أما"مرحب".،الهاسمأنهحاسئا،التاءمنبدلأبالحاء،هـ"برح

927.Muller,Oesterr. Monatschrift .f .d Orient1884)pأغير"رئيسه"اأي*".ومرتئهفقرأ
هذايقارنوهو!ا!اهن!اةبمعنىربما،"مرئبه!اأو،رئيسالهيحونأنللإلهينبغيلاأنه

تبرمي/ومسذ!ال:فيهيجيءالذي(Halevy,171)4السبئيبالنقشالغايةلهذهالموضع

هـو".ميش3بمعنىتأتياللفظةهذهأنيبدوحيث،و"ااهـا

بعدها،وما701الصفحةفيخاصة(nab.,6)1فوجيهديلدىحماهناوردتتاا:ل111

.اللاتالمعروفةالإلهةوهي،الآراميةالنقوشفيو!ذلك

تم!نالدالمنوبدلأ،لامقراءةيم!نالنونمنفبدلأ؟تمافاغيرمؤحدةالقراءةا:داعمن

لمحان.علماسمهيالأحوالجميعوعلىالواو.قراءةتمحنأو،الحالبطبيعةالراءقراءة

"خثة"،وحلمةال!لمةهذهبينماذ!ياقرنأرينناقرنا:نولد!هت!":ج3:السادسالسطر

"جمزقة!ا،ا!اقطعةاتعنيالتيالعريية!اشيفؤ"،و!ال"شحلمةخلالمنالعلاقةهذهوتتأ!د

العبارةفمعنى،القديمالشعرفي!ثرةعلىاللفضلةهذهوتردجثة".منمنزوع.اعضووبخاصة

ا!ا.امنهاشلوأو،!املة"جثةإذن

أدناهو!ذلك،الأصيلةالعربيةالفاءهيهناالبيهأنفيشكلاا:ياتياابا:السابعالسطر

ليستهناي"تيا!احلها.خرةالمثالمواضعوفي،د!.قي.ابلفظةفيالعاشرالسطرفي

تمافاالفهمهذابصحةمقتنغاغدوتوقد.إيتي"ه11وإنما،اتى"11الفعلمنأفغلوزنعلىصيغة

هـ"عمي/يتا*بمعنىفي!ون.Landauerلاندورالد!تورشرحالىاستمعتبعدما

تمافا.واضحةالتاسعالنقشمنالثانيالسطرفييتيا"اوتردالتزاما"ا.أممه،لديهفحان

أنحينفي،تمافاللنظرلافتاللهجةهذهفيمرازايردالذياعفه"1أو*غفه"التعبير11:نولد!ه

نحوعلىالمعنىيؤديالعشرينالنقشمنعشرالحاديالسطرفيالواردهـي*لو"عالتعبير

تمافاا..مناسب

يوجد.بمعنىآراميفعل
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الإلها"فبل"هوهناالمقصودأنمنبعذمتأ!ذا"لست:نولدكهو".لهـب"و:الثامنالسطر

هناالاسملأنةالقراءةهذهلاستبعادميلأالمرءويزداد،شكموضعلةفالمسطإ.القديمالعريي

شرىا!ا!."ذوألقابمنلقئااللفظةحانتفربما،باللاممسبوقغير

هذءقراءةينبغي!انطن.7200،.52فيالواردهـبلن."بالعلماسمالاسمبهذاقارن

نولد!ه.اقترححما،بيل""بنىالحروف

gardiens)الترجمةي*يتابلفظةمتعلقةتحوقأن*ينبغي:نولد!هن":يمد"ش de ce

lieuآراميةتعدوحتىبل،بالآراميةاخزش"1تعنيلار!ام"شف!لمة؟جائزةغيرترجمة"ا

هين"يمد+ش!لمةأنفيبدو1111(.يامر"شالصيغةتحونأن،الأقلعلى،ينبفي

(792Aphraates*قغن*صغفتعنيالسريانيةوفيالعريية.لغن*لصلمةالأصليالآراميالمقابل

(1783,2.penitents.,,892;12 Lagarde Rel.3والتي،خخ!،هيهناالصيفةأنويغلبهـ

عليها.شاهذاأجدلم!نتوان،4هبهلولبارعننقلأ،أحسبفيما،حاستيلوسيوردها

00011؟!االإلهمنلعنات؟(5)عليهافي!ون1:العبارةترجمةفتصون

نأيمحنلاوهياخمسة".1العددإلان"يمد"ش!لمةتليالتي؟العلامةعدأستطيعلا

الثامنوالسطرالسابعالنقشمنالخامسالسطرذلكعلىيدل!ما،"عشرة"العددت!ون

عشر.الخامسالنقشمن

بحيث،ا.يلأف!الآ""آفظ*:وزنعلىمصدرهناالصيغةأن+يبدو:نولد!ها*:كلبالا.و

مختلفمعنىلهاالعربيةو"ف!ل"،ل"ك*بفيهاليسالآراميةأنالا"ؤيذفع".المعنىي!ون

اويمضاعفة"؟"ا111لبكالو11الصلمةهذهقراءةيمحنفهلتمافا.

واضحة111لكبال"والقراءةإنإلا،حالأيةعلى،الصددهذافيأقولأنليوليس

فيواردةليست،هناوجودهانأملالتي111لكبال"و!لمةوان،اللبسيحتمللاوضوخا

مواضعهماوالبيهال!افحرفابمقتضاهتبادل،فيهإملائيخطأوقوعافترضناإنإلا،النقش

المحان.هذاحراس

827)لاغارددوباولهـ2 Paul de Lagardeالعهدبنصاشتفل،عشرالتاسعالقرنفيعاشألمانيمستشرق918(ا-ا

السريانية.جؤوألف،القديم

المسيحية.العقيدةفيشرخا23بالسريانيةألف،بفارسولد،سرياني،تضلئا(345-تقريئا)027أفراهات"

علىاشتملبالسرلانيةمعجفاوضع،الميلاديالعاشرالقرنفيبغدادفيودرسالف،بهلولبنالحسن04

وعلمية.،وفلسفية،ودينية،لفولةموضوعات
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فيأعلاهبينا!نا!ما،النقوشهذهفيأخطاءوجودإلىالإشارةمنبدولا.الحلمةفي

منالسابعالسطرفيفيردل"ب"كالاسمأما.الثالثةالحاشية،الرابعةالصفحةفي،المقدمة

العشرين.النقش

هناكولها،منها(الفعل)وحذلكاليهوديةالنصوصفيترد+.غرامة:نولد!هس+:ن*ق

المصادفةبابمنإلاليسالتشابههذاأنإلا،*حينسوستم*هء57!لمة!جرس!زس

المتوقع،منوليس".الضرائب+إحصاءا")حصاءاcensusحمعنىليس*غرامةفالممنى.وحسب

فيوخاصة،العربجزيرةفيالمبحرةالفترةهذهفياللاتينيةال!لمةهذهمثلتردأن،بعذ

!هنوتي".طابعذينص

بدرجاتاليهوديةجؤشيوغاأكثراللمةوهذها!"خجر+.:*نولدكهع":ل"س:التاسعالسطر

العبرية،ل"ق..شتقابلوهي،السريانيةفيقلةعلىض!خ!وترد،اتقل"مكلمةمن

11.ليونانيةاوي!ه!4!

وتشتق.الحارثةاعتمدهالذيالمثقالبحسبأي،احايىثيئ"1:نولدحهجذا".*جيدي":تر+ح

غيرمن،دوفاالحالاستخدامالنعتهذاويستخدمكليهما."حارث"ومن"حارثةا.من+حارثي"

ا"حصيغةأنفيغلب،!افةاللفظةهذهصيغفيتظهر،النون،الجمععلامةأنوبما.تصريف

جمع*.صيغةليستي+اتدحأوي"رت

موصوليةجملةأنهاعلىإلاالجملةهذهفهمأستطيعلستهـو":ا/كبر"بالعاشر:السطر

باستخداميتعلقفيماأماوخقيبة.!فصام،المذ!ورتينالشخصيتينعلىعائدةمختصرة

النهاية.فيالعاشرةالملاحظةفانظر،للإشارةاسفاهـ"ن!دمنبدلأ"هـو"

Doughty.1P(.312,11)لدىو!ذلكا:هـيالاهـب"وعشر:الحاديالسطر VIII folؤف!ث

الثالثة.الملاحظةانظر،الجرفعلامةالياءاماتا!ثا.431)ءآولحانظر،اللإ*

اسممعطنما،إلهاسممعمر!ئاليسالاسمهذاأنفيشك..لا:نولد!هت".:عبدعبد

الشخصأنإلىيخلصحين،ريبدونيخطئأنهغير"أيضئانفسهالرأيبيرجيه)ولرىملك

وتدل".غئذةاالملك1!خادميعنيفالاسم(.للملكمملو!ارقيفا!انالاسمابهذالمسمى

صيغمنصيغةباعتبارهاالصيغةهذهالعروستاجويورد،اا!غئذةإاسمعلىت"عبدالأحرف

فيالشواهدأن)ويبدوحصزا(.نساءأسماءالأ!يدةالشواهدحانت)و)ناغئدة"1الاسم
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فيو"ملكبد*عاسمفيرد(26.كا!غ!5صيغةعلىكا!ة!5صيغةترجحالمخطوطات

ZDMG,25.942.,314011873)الرصاصأممنالنبطيالنقش Journal as)،منالنقشوفي

الخامس،النقشمنالخامسالسطرفيت"تحرعبدوالاسم،(ZDMG,53538ضئمير)

and)السينائيالنقشوفي XVB*وللأ.Levyin ZDMG vol. 14 No)،شل:أناأقرأحيث"

انظر،خايىثة*"غئذالعرييةفيولجيء،و+ما/وجركت/هـبرتحربدم/ع

بهذاوقارنالأنباص!27.ملوكمنثلاثةأسماءفيترد"عبد!"لفطةأنأي،WUstenfeld,فىأ!!"س!34

Wustenfeld،؟2amasahو،5هئلي"ااعبد1والاسم،!ثيرةشواهدذووهوغفرو""عبذالاسم

منذلكوسوىا546،1هشام)ابنائمتدمر"و"عبد،(Wustenfeld)ينريد"اعبذ1والاسم،)12(

)الأغانيالأشؤد+و"غبذ(ةالمواضعمنذلكوسوى89،7ذريد)ابنشئزخبيل"و"عبد(ةالمواضع

لأشخاصأسماء!لها!عبد..!لمةبعدالمجرورةالأسماءهذهأنالملاحظومن(.11،124،91

منالنوعهذامثلصلأيرجعفربما.!ئذةومن(الحيرة)منتخممنالسادةعائلاتمن

البيزنطيإستيفانوس!انوقد،موتهمبعدالملوكتأليهعادةإلى،الأقلفيبعضهفي،الأسماء

.(ء!6a)انظرأورانيوسعنذلكعلىمثالأنقل

الثلاثونأوبيرنقشوهو،الرابحالنقش

ميلاديةالرابعةللسنةالموافقة،للحارثةعشرةالثالثةللسنةشباص!شهر

ربو/بشوخبد/عدي/ا)؟(/ونكوسا/سبوا/كبرهـ/ندأ.

هـ/م1و/بحوهـ/لديوهـ/شبنلا/يمنتيب/وك)؟(ل1ر/بو/ينب2.

/محرت/ليقحكم/حرهـم/يلدوهـ/توح1و/بتياوو/بورو3.

إستيفانوسحان)ولما!ه!ةتحتانظر،البيزنطياستيضانوسعندجاءمابفضلمؤ!دةكا!ءلمةالقراءة

،(؟7!ةلمةالأيونيةبالذهايةمشفوعةإستيفانوسعنفتجدها،الأيونيةباللهجةالمتحلمأورانيوسعنأخذها

فيفترد(يوزيفوسلدىأمايليها(.وما)781حذلكسترابولدىالسائدةهيالصيغةوهذهةكهلا*.تحتوانظر

.أخرىوصيغ،وءك!ةض5Sءالصيفتان،Nieseنيزهالبروفيسورليأحدمابحسب،أعمالهمخطوطات

11محا33*هولص!3"ه3"3ولءغ"4؟4+3مقالهفيحول"ا،ل!-،وله++س!)ح4داغانو-!ليرمولدىلأسماءالهذهعينهالفهمتجد27

f1761885وا,pseudo- theophores" Revue critique.
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كبر/يقبي/دن/مل/كا/زشودن/علوم/لعلو/لمشوو/نبط4.

هـ/ندا/بر

/و1ن/كشمو/ي1ن/بزيو/1ب/يكتي/علا/دن/مر/5.عي

/اعلي/دهـ/مر/عيبد/كعين/موا/نايو/1هـب/يو/1ر/جوي6.

ا)؟(عل/يدا/مرحبهـا/ل11/رشولدهـ/عمي/يتابب/يكت7.

وكا/ملكت/تحرا/نامرلوي/تحرب/ل1ن/يعلسر/مجمي/ملد8.

ت/

/مرحو/نبطك/ملت/ترلحت/لتور/عشت/شنط/شبح/يرب9.

هـم01.ع

بنخؤشتمثعملالتي)؟(والأساس،والقاعدةالقبر،حفرة"هذه

أمهولخ!ث،ولأولادهلنفسهالتيمانيإل!ؤفبنئفيئ)؟(

خزم!خليقةخزم،ولأولادهما،أختيهوآفيي)؟(ورؤكث

القبرهذهبحفرةيقبرقن!لشرىذوولعنللأبد.والسلاميينالنبط

وأ،يرهنأو،يشترياو،يبيعأو،علاهأغيرالم!توبين

أعلاءهوبغيرمايعملوقن،أجليعيرالىأو،يهبأويؤخر،

الأعلى؟بالحرمالإله،شرىلذوعليهفي!ون،محتوب

ذلك.مثلالملكالحارثةولسيدنا،حارثيةشقعألفقيمتهماحامل

محمث،النبطملكللحارثةوثلاثعشرسنةشباطبشهر

.ااشعبه.

ليست،س..يس+بح!ه(،،ثصعه)!ص!..:نولدكه:اسسب:الأولالسطر

هيهذهأفتونهنا؟السياقأتوافق،لصن،واليهوديةالمسيحيةالمؤلفاتفيالورودنادرة

ال!لمات!تابةفيحتى،الأوقاتأقدممنذاستخدمتالتعرلفحالةأنتثبتالتيال!لمة

الواجهة؟عمارة111نوو"ك111سس"ب،المعنىأ!يدتيغيرال!لمتانتصففهل؟"اليونانية

11.هنا؟،ءة!!لمةافتراضيصحعندئلأ

ال!لمة.آخرفيالآلفالآراميةفيالتعردفعلامة
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خلليعتورهاطبعئقاالتيالورقيةالطبعةلأنتمافاةمؤ!دةليستوالنونالواوقراءةا*:نوك11

أفترضوأنانونأ.ليسمباشرةلل!افالتاليفالحرف،الأحوالجميعوعلى.الموضعهذافي

"طابقأو،*قاعدة"معناهايصونبحيث،شابهماأو،"!ؤنا+أو"تحوانا"مثلحلمةهنا

ذلك.يشبهماأو،*أرضي

Palmyr.de.فيالواردةالتدمرية111نونك11ب!لمةصلةلهاأنأح!سب:نولد!ه Vog)

اليونانوالفنانينبالبنائينيستعينوالمالآراميونفهؤلاءةممناهاماأدريلا!نتوإن،11)

طي"تتقابلالتييح"غلى57مثلمن،!ذلكالفنيةمصطلحاتهمعنهمأخذواوإنما،وحسب

Sigh`2.)الآراميةفي111ر de Vog)53238)شرودرولدى,Schroder, ZDMG)،وحلمة

palm.النقشفي!ذلكتقرأأنينبغي)والتيقراءتهاجؤأخطئالتيا*قلس+ب"بازيليحا"

101(+.سلم"بمنبدلأp(,Mordtmann.17)قارناا

11.بعدهاوما70318/دريدابن؟15316/الهمداني،11"خؤشتمث!نولدء:و":بشو"اح

فيمقابللهماوليس؟غيرمؤكدةالقراءتينحلتاو"؟يبك11أم،و!يبانا:الثانيالسطر

العريية.العلمأسماء

ي!ون؟أنالاسملهذاينبغيماذا،ول!نةمؤ!دةالحروفقراءةب":كول111

في!ما،ا+يم"تمنمأخوذةا!الصيغة:نولدحهتيمافي.،تيمامنرجل111:يمني"ت

!انوإن،أيضئاالمم!نومنوه!ذا.تفزاءا.،منوا.تجفزانيئ"صتنغاءا"،منا"صتئغانيئ

Nabataeis,6§15)7بلينيقارن*.تيقنإلىنسبةالصيغةت!ونأن،مستبعذا : (Plinius

3Thimaneosءكهع ، unxerunt vet1أخرىصيغةأفي Timaneosجمعصيفةانظرتيمانيئ"."نبطيئ

!ا.الثامنالنقشمنالثانيالسطرفيالمؤنث

على،عليهشاهذاأجدلا!نتوان،*خمثا!الاسمي!ونأن"ايمحن:نولد!هوا.:ب"اح

.101"حبباالجذرمنالأسماء!ثرة

ب"،ا!ر،ب"و!ر:الآتيةالجذورمنأيمنأسماءأجدالا1:نولد!هو":بو"ر:الثالثالسطر

*زأفة+*.=ا"زؤكثاالاسميعدأنالمرءبالفييمرماوأولذلك.وسوى،ب*و"ذ،ب"و*د

أثبنتاه.ماوالصحيع،"جبب"االأصلفيا8
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الرابعالنقشمنالثالثالسطرفيورودءيؤ!دهاالاسم"قراءة:نولد!ه:تيوب101

يشبهماالأسماءفيتجدلاإنكإذ؟مؤنثعلم!اسمخاصة،جذاغريبةوالصيغة.والعشرين

.االكذ

والتاسع.،والثامن،الثانيالنقشفيأعلاهانظرم"ا:ر..ح

"زفن".!خ!من"زقن"ابمعنىصحمالسريانيةال!لمةهين":مشك"ي:الخامسالسطر

"رهن!ا"ا.العرييةال!لمةئستخدمذلكوعدا

".مضارعفعلالفعلهذامنيبنىولا؟شابهماأو،"يهيب""ئلفظ:نولد!ههـب!ا:*ي

لآنجل++."فؤخر،+وقت*،"آئاة+،ا"إنى"منفعلأنه"يغلب:نولد!ه:111نا"ي:السادسالسطر

،"جمخفر"او11"مخفر"لفظةذلكعلىتدلحما،"مفرد:نولد!هي"ا:م"د:الثامنالسطر

الجمعصيغةإلاا"سعرمعنىعلىللدلالةتستعمللاالآراميةأنويغلب".قيمتهما"!امل

بطبيعة،السريانيةفيالمم!نمنيعدولم،!ا!ثنبة"فيعني،؟!منهاالمفرد)أما،خك!

شابه؟ماأو"دؤمي"،هناال!لمةلفظي!ونأنوينبغيالتن!ير(.صيغةمنهتبنىأن،الحال

ندا/تري/1مدل/كب:العشرينالنقشمنوالثامنالسابعالسطرينفيجاءماقارن

!املأ!!+.،الم!انفيالمعتادالسعر"ضعفهـ/لكهـ/

الواردة،بالآلفتحتبالتيالأصليةالصيغةوهي!امؤزنا"(الأرجحعلى+)أو:نولدحه*مؤرآنا!ا:

منالرابعالأصحاحمنوالعشرينوالحاديةعشرةالسادسةالآيتينفيالم!توبة!الصورةفي

البرديةوفي،3تورينؤمنالآراميةالبرديةفيهـ*ارو".مي"ار*م!و!ذلك،دانيالسفر

11.مهBlacasول

نفسهالاستخدامفيووردت،إشاريااستخدافاهنامستخدمة،+!ذلك*:نولدحه:ت!اوك11

الفلسطينيةفيو!ذلك!ا؟حموات!اجمطول:فيهجاءالذيس!4(Vog.15)التدمريالنقشفي

11.السريانيةفيثحد*قارن،(ZDMG,48522)"لذلك"بمعنىوت"ك/ون!اك:المسيحية

أثبتتاه.ماوالصحيح،!رهب.الأصلفيا"

النطقالقارئعلىينبفيالتي+المقروءة"الصيغةتقابلها،+محتوبة.صمورةفيالقديمالمهدفيالألفاظبمضترد.

بها

Cowleyاالا144بمسئييبعدفيمانشرتالتيالبرديةهي"3 07 = CIS

لسفرشرخاتتضمن،البطلميةالفترةنهايةفي،مصرييهودي،الفالبفي،حتبهامصرمنآراميةبردية"4

.Pap.CVI*ولالتصنيفرقمتحتالبريطانيةالمحتبةفياليومموجودةوهي،الخروج
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والثلاثونأوبيرالرابعنقشوهو،الخامسالنقش

ميلاديةالثامنةللسنةالموافقةللحارثة،عشرةالسابعةللسنةنيسانفيمؤرخ

/اروتبملكيون/بد/عي/دا/كبرهـ/ندأ.

/هـيبو11/كبرل/كن/ستيوهـبو/حنينل/2.ع

/ننيسح/يربق/صدابق/صدهـ/1حراوهـ/لديوهـ/شبنلو3.

/كملت/تحرا/نالمرع/بشور/عشت/شن4.

/ابسلت/تحربدهـ/عم/عمرحو/نبط5.

/بدعت/دبعدعبر/ب6.

ا-ر-)وه-ت-بقف!يونعملالتيالقبر،حفرة+هذهأ.

،أبوه-البر!ة!ل-هفستيونختينعلى2.

،نيسانبشهر،فالأحقالأخق،وذريتهم،وأولاده،ولنفسه3.

ملك،حارثةلسيدنا،وسبععشرسنة4.

،النحات،حارثةعبد،شعبهمحبأ،النبط5.

11.غعلهاغئذةغئدابن6.

.0191)"2557!هأ*لم!ى"يقابل:نولدحهن":كيولا"م

,Lucian(.8211لو!اينوس"2عنددل!لم*لم!ملأ7 qumodo hist..c
.Wadd)لسورياسفا)ورد

علىذلكيجريأنفيم!ن،ويونانيعربي،مزدوجاسمللأبأن*بما:نولدحها+:رتو"ب

أنأم.يونانيةبصبغةمصبوغأنهمنالرغمعلى،عربيا""مل!يونالاسمئعدفريماةأيضئاالابن

را!ت*بالفعللأن"مضشر؟بمعنى"فاتورا"ت!ونأنيم!نأولا؟مصري111روت"بالاسم

مولرهـ.د.اقترح!ما،اليونانية5ءكا!3+53+إعل!لمةمقابلأالاسمعدإنأماا.حصزاعبري

Anzeiger der .W Akad..17 Dec.)1884 .D .HMuller)،ال!لمةت!ونأنفينبغي

الأصل.فيسقطتهـا

بلدان!ترحل،ساخزاحاتئامحاناالصغرىآسياأبناءمنسريانئا!انربما،الثانيالقرنأهلمنأديب+

باليونانية.ال!تبمن!ثيزاوألف،عديدة

.صزاف11معناها*
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فيلهموضعلاالصرافلأن؟مصرفئا()وليس*صزاف*بمعنىفهمهايجوزلاإنهثم،*قاتورايا*

".الراقيالثريالمجتمعهذا

11).507!!،لال!!ة50اختين+1:نولد!هو+:ينن*ح:الثانيالسطر )W add. 8402etc.

الثانيالسطرفيأيضئاالحالهومثلما،اللامحرفمنبدلأهناالحرفهذااستخدملا.:ع

علىالقبربنيهذاإنالقول،الأرجحفي،باستخدامهويراد،عشرالخامسالنقشمن

يزالونماوالذين،سماؤهمأالتاليةإنالقولاللامبحرفيرادحينفي،توفواقدأشخاص

القبرذلكفييدفنواأنجؤحقأصحاب،وذريتهم،أحياء

11.مبار!ةجملةبعضلعلهاأو،مقحمةقصيرةمبار!ة!عبارة:نولد!ها!:كبرل/ك11

منالسادسالسطرانظر؟شكدونقانونيةصيغة:اقادصابق/دص111:الثالثالسطر

الثانيالنقشمنالثالثوالسطر،عشرالحاديالنقشمنالثانيوالسطرالعاشر،النقش

عشر،الخامسالنقشمنالسابعوالسطر،عشرالثالثالنضث!منالسادسوالسطر،عشر

هذافهمفيالدارسينطلقأنوينبغي.والعشرينالثانيالنقشمنوالثالثالثانيوالسطران

علىبالواومعطوفاالتعبيرهذاعلىونقعفيها.يردالتيحلهاالشواهدعلىالاطلاعمنالتعبير

يأت"ريوق/صد1ش/نو1ل/ك11:التاسعالنقشمنالثالثالسطرففي،أخرىأسماء

قدص1و/هـم/دليالاعشر:السابعالنقشمنالثانيالسطروفيا؟اووارثأصدق*!ل

رحا..و:والعشرينالثالثالنقشمنوالثانيالأولالسطرلنوفي"؟وأصدقهملأولادهمهـما.

المقصودأن،الشواهدهذهبحسب،الأمروظاهر".صدقهموأاوذريتهماهـ+قدصاوهـ/

هذهأنغير.والورثة،والذرية،الأبناءجانبإلىالقبر،باستخدامائخولينمنفئةاللفظةبهذه

النقشمنوالثامنالسابعالسطرينفيالأسماء(منبسواهاغيرمقترنة)أيمنفردةترداللفظة

الرابعالسطروفي،"اوأصدقهاهـ!قدصا"والحا!مإيلرفيبابنافلان1:والعشرينالسابع

دصا"لصدقهأإلىحصتهتوول،ذلكبخلافيتصرفا.وفن:والعشرينالسادسالنقشمن

*قصدابق/صداترد،التاسعالنقشمنالثانيالسطروفي،هذاموضعنافيأماهـ...ق

عطفتردوانما،منهابدلهيولاا!وذريتهمالأولاد11علىمعطوفةهيلابالواو(مسبوقة)غير

بهذهالمقصودي!ونأنفينبغيالقبر،باستخدامالمخؤلينبينمنهولاءترتيبلتحديد،بيان

هذاعمل"فلان:والعشرلنالثانيالنقشمنوالثالثالثانيالسطرانفالأحقاا!الأحق11:العبارة

"بحيثقصدابق/صد1هـ/ن/بورتقبيي/"د،ولزوجتهولأولاده،القبرلنفسه

حصته+تؤول:والعشرينالرابعالنقشمنالرابعالسطروحذلك؟فالأحق+الأحقفيهئقبرون
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والصيغة.النسبصحةبمسألةالعبارةلهذه،حالأيةعلى،صلةولا".التاليالحق"صاحبإلى

آصئذن"..اتفضيلصيغةهفا

يعبرالجذرأنيمصنوانما،العرييةفيالمعنىهذالهليسصدق"11الجذرأنإلا11:نولد!ه

11.المعنىهذاعن"حق"

م*،عببم/ع+بلأة3فىلأة3العبريتجنالعبارتجنفي!ما،"+الترتيبمعنىالباءحرفولفيد

المماثلة.والعبارات،مويبم/وا.ي3،10أ!7و

!لمةيفسرانك!(.،،د!اء2911.3.لأ)3901وبارعبرايابهلولبارأن!ذلكالاحظ1:نولد!ه

Payne-Smith.8501)انظرا*العائلةأقرياءامن"قريمثبمعنىئ!لآفك! col).فيالمعنىبهذاوترد

فيأرهاولم.(Wright,50413.244الأخير)السطر*ودمنة"حليلةمنالمتأخرةالنسخ

".الأصليمدناهاهوهذاأنأشكوأ!ادبل،الأقدمالنصوص

السريانية.فيكصقفوتقابل،"فاسؤلا"أو،"فممئالا"11:اسل"ب:الخامسالسطر

عشرالثامنداوتينقشوهو،السادسالنقش

ميلاديةعشرةالخامسةللسنةالموافقة،للحارثةوالعشرينالرابعةالسنةفيمؤرخ

/يدا/ونوارا/بكهـ/دنأ.

اهـا/شلنبص/يب1ر/بت/عنم2.عبد/

/تبشنهـم/يلدوهـ/بنتبهـي/نوبو3.

/كملت/ترحلع/براون/ير4.عش

هـم/عمرحو/م!نب5.

اللذانالقبروالإيوانحفرة"هذهأ.

لنفسه،آنجيض)؟(بنفتغةعمل2.

بسنة،!أولادهم،فبناته،وأبنائه3.

ملك،للحارثةوأربععشرلن4.

".شعبهمحبأ،النبط5.
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رينن؟أراد!ما،اا+هنور111بهاالمرادي!ونأنيمحنالا1:نولدحه101:نو"ا:الأولالسطر

الم!توبفالنقش(؟نفسه111نور111التابوتعلىالنقش!تب،301صفحةفوجيهدي)عند

لفظةإيوان"11بمعنىئةئك!و!.أوائا*".والتابوتالحفرةهي"هذه:يقولأنيم!نلاالخارجفي

فيذلكخلاتجدهالاشعرلةمسحةالتعبيرعلىهذاولشتملحال.أيةعلى،تمافامألوفة

.عادةالنقوش

ولعل،17(،31قتيبة)ابنWiistenfeldانظر،01.."قئغة:نولد!هت".عن"م:الثانيالسطر

."(Wadd.)9242ه"كالاةمل5قارن،"فئقة"ت!ونأنالأصح

شواهدةعليهاي!نلموان،"أئين"الصيغةت!ونأنالمم!نمنن":بي111أوص"بي*ا

الىخرجةالأعلىفيلهالعموديفالخطةالاسمآخرفينهائيةصادقراءةالىأميلإنيثم

،023الحماسةفي!ما،*أبيض"العلماسمي!ونأنيم!ن،وعليه.اصيلةليتبدواليمين

الخامسداوتينقشوهو،السابعالنقش

ميلاديةعشرةالسادسةللسنةالموافقةللحارثة،والعشرينالخامسةللسنة!أبمؤرخ

/ربهـي/لتيماد/بعي/دا/ركبهـ/ندا.

هـ/مالهـ/ندرا/كبهـب/يوهـ/شبنل/تلمح2.

/رص!شن/مزن/مو/هـمجلت/برهـ/تتن31.

/ابصتي/دل/كهـ/ب/دبعتي/دهـ/يدبي/دا/هـبتمو4.

/وطنبك/ملت/ترحل/ت/93نشب/اب26/ن/م5.

هـ/عمم/رح6.

بنالق!تيمعملالتيالقبر،حفرة"هذه10

لأقه،هذهالمقبرةووصت،لنفسه،خفقة2.

تابوت.

هنا.أثبتتاهماوالصحيح،ر"بع"تالأصلفيورد.2

94
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مستندزمنمن،خففغبنت،زوجته3.

إليه،تصبومابهتفعلوالذي،بيدهاالذيالبهة40

النبط،ملك،للحارثة25سنةبآب26من5.

.ااشعبهفحبأ.6

(.أخيهمنأوأبيه)منالعائلةأفرادلأحدقبرمنجزءاالقبربناءأثناءفيحازاللهتيمأنيبدو

الفه!،اعبد1ويعني،الشواهد(عديداسم)وهوالفه""تيغهوهـي":لامي"ت:الأولالسطر

.(Wadd.)0202)مضاف("عءلاءلملم!ولقابل

مصدرفياوقعثا!خففة"رجلاسمهناالاسمأن"يغلب:نولد!هت*:مل"ح:الثانيالسطر

وهو،ا.خقلا.قارن،رجلاسم،*جقاتة"أو،4Wtistenfelلدىرجلاسم+خققة."اعلىآخر

ي!ونأقويمحن،*حاملة"انهأيغلب(Wadd.,3923)2416؟ههـكا!ءك!4أالشواهد!ثير

11.أيضئا"عاملة

والعشرلن(.الثامنالنقشمنالأولالسطرفي!مابالتاء)وليسبالهاءأنهاواضحا:هـام+ا

والعشرين.الرابعالنقشمنالخامسالسطرفي!ذلكوتردر+:ط*ش

(01.قبيلة)اسم*خففقة.االمؤنثالاسم+قارن:نولد!هو*.هـمل"ج:الثالثالسطر

تأريخامؤرخانضثئاا!لوضعهذافيإلاتجدلاوالعشرينالثانيالنقشخلا:الخامسالسطر

الشهر.منبعينهيومفيأي،دقيقا

تاريخذلكعلىيدلحما،أ!يدفأمر،مثلأ(،عشرة)وليسخمسةتعنيفىالعلامةأنأما

والعشرونالسادسأي،ا++025:سوىالعلاماتت!ونأنيم!نفليس!النقشفياليوم

الحاديوجودفيهيستحيلوالذي،القمريالتقويمسوىيتبعوالمالأنباطأنيغلباذآب.من

فلوعشر،الخامسالنضشمنالثامنالسطرفيالأمرو!ذلك.1+01+02:آبمنوالثلاثين

الملكعهدمنالخمسينالسنةفيمؤرخاالنقشذاكل!ان،عشرةالعلامةهذهعددناأننا

سنة.وأربعينثمانسوىح!مهمننعرفلاأنناحينفي،الحارثة

05
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عشرالثالثداو!هنقشوهو،الثامنالنقش

ميلاديةوالعشرينالرابعةللسنةالموافقة،للحارثة؟()والثلاثينالثالثةللسنةأيارفيمؤربخ

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

15

/ترجبت/بر/توشوو/دبعي/دا/ربكهـ/ند

ل؟9وهـم/لا/تيمنيتهـ/بنت!/ئملثشىنوو/ينقو

/تبنهـم/توح1ت/نأبش!غئم/!فيثمغلوهـ/كل

هـ/ندق/ب050505شنفيؤن/وريتقبي/دهـ/كل./......ر/تشو

/لعم/قيبهـ/ندا/ركببهـ/كلن/مت/زبخلثي/علا/د

..أت..أ.زبلثفي/ذ./....ت/زبخفي!/ذأهـ/بنتوت/وشو

...ين00000001

/يتخرهـ/امن/يعلسفي/!ذأزهـ/عمي/يتاب

/تشنر/ي1بيرح/ت/كوا/ملكت/تحرا/نارملو.

هـ/مع/مرح!ا/م!بانك/لمت/ترلح8/ااو-ا.

تخزةبنتت)؟(-و-شو-عملالتيالقبرحفرة!اهذه.أ

....لىولهمالتيمانياتبناتها..............و.وقين.

بنات،اخواتهم...............................3.

..................،سئقبرناللاتي............4.

..........وفلزم؟القبرهذهحفرةفي..............5.

.....................وبناتهات-و-ش-وعلى6.

حارثيةسقعمائة)؟(لإلهيعليهفيحونو.

سنةأيارشهر!ؤ.كذلكالملكحارثةولسيدنا.15

*.شعبهمحمث،االنبطاملك،للحارثة33)؟(1.1
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لذاةالفجواتوحثيرمتآ!لوالنقش،خشئاتشذيئامشذبالحجروجهةسيئةحالةفيالنقش

غيروافية.قراءتهستبقى

نأينبفيام!اوشى"؟منمؤنثعلماسمهوهل.مر!دةغيرالقراءةت":شو"او:الأولالسطر

لدىالتاسعالنقشمنالأولالسطرفيالواردعينهالاسمسي!ونعندهاح"؟وش*ويقرأ

دبعي/د..:...ئمرأبحيثهناكالحروفتفصلأنفيم!ن.تسجيلهفاتنيوالذي،داوتي

القبيلةباسم،نولدحهاقترح!ما،الاسمهذامقارنةوتم!ن،00011ت/ربح/شووت/

(.اللفظةتلكتحت،003/3دريد)ابن"ؤالثيح*

.(ZDMG,535,38ضنمير)؟أ)منالنبطيالنقشفي!ذلكالاسمهذاوردت":جرب11

اسغلمحيطاالقاموسويذ!ر.44،*(."2562أ=.صا.4.تأ)qs4518؟?4!لمئهكا+:نولد!ه

سآئخز،بعذ،وقارن!ذلك(...تجخرة".صورةفي+ئخرة*الاسم)يذ!ر"ئخزة!،ئخزة*رجل

وهو،بجاذ"11بالاسمفقارنه،ت"دج+بالاسمقرأتانأما.*ئخيزالشائعوالاسم"50!هلم!،

*ئخيذا!بالاسم!ذلكوقارنه،ذلك(وسوى،702/4دريدابن643/12:)الحماسةرجلاسم

(11.المحيط)القاموس

اسفابالتأ!يدووردغيرمرةلقبيلةاسفاوردا!قين"،11:نولد!ه:ؤينق"و:الئانيالسطر

اماذلك.الضرورةاقتضتإن،أيضئالامرأةاسفائغدأنويم!ن،221/9(:)الحماسةلشخص

*.تفسيرهيمحنلابحيث،غيرمؤ!دةفقراءتهالتاليالاسم

الرابع.النقشمنالثانيالسطرقارن،تيما+من+نساء،"تيمانيات*،جمع*تيمنياتا":

قيمةغشرفقيمتهاللنظر،لافتلخوعلىقليلةهي،شقعمائةالغرامةقيمة:التاسعالسطر

تلتوربما(.مضاعفةسلعآلافثلاثةتبلغالتاسعالنقشمنالسابعالسطر)فيالمعتادةالغرامة

لموربما.القديماللوحفوقخعل،جديدلوحعلىعقوبتهاوذ!رت،النقشآخرفيالمخالفة

سواهوفي،النقشهذافيالموجودةالثقوبأعدفأنا؟للقيودتشديدسوىالجديداللوحيتضمن

المساحاتعلى(الثامنالنقشمنوالعشرلنوالثاني،عشروالثانيعشر،الحاديالأسطر)في

متأخرةحانتوان،قديمة-تدمرمناللغةالثنائيالمجذوميننقشوعلى-للنقوشالغائرة

الذيالنقشخوابيرفوقباستخدامبرونزيأوحجريلوحوضعليم!نوذلك،نفسهالوقتفي

المباني!اليومتراهاوالتي،للنقوشالمخصصةتمافاالفارغةفالمساحات.محتواهإبطاليراد

كانت،جميلةبرونزيةاوحجرلةلوحاتالأياممنيومفيفيهاغلقتالحجر،فيالتذكارية

الأطرهذهضمنتجعل
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ل!نها،تمافامؤ!دةليستوثلاثينثلاثالمددعلىالدالةالعلاماتعشر:الحاديالسطر

.القراءاتأرجح،حالأيةعلى،تظل

والعشرونالثامنأوييرنقشوهو،التاسعالنقش

ميلاديةوالعشرينالسادسةللسنةالموافق،للحارثةوالثلاثينالخامسةللسنةأيار!مؤرخ

ليوهـ/شبنلن/لاور/با/سي1ن/هـلكد/بعي/دا/رقبهـ/دنا.

هـ/حراوهـ/د

/تقيلحكم/حرهـ/ندرا/بقي/يتاوم/عد/علق/صدابق/صد2.1

/يدا/مرح

ريو/قصد1ش/قوال/كل/عو/لمشوو/بنبطا/رشولدم/رحم3.

الت/دي/

/الطول/ايشا/لويو!ر/ا/لون/كشميا/لوهـ/ندا/رقبن/بزي4.

/بكتي

بق/بيني/دنوش/ال/كوم/علد/عهـ/كلب/كتهـ/ندا/ربقب5.

/نهـلكن/مب/كتهـ/ديمما

هـ/ندا/بقبرب/كتيي/دش/نو1ل/كوهـ/بي/كدهـو/م/قيب6.

/اعلي/دل/كن/مب/كت

تحرهـ/لتتن/يلب1ن/يعلسب/كسا/رشودلهـ/عمي/يتاب7.

111/نراملوي/

عيي/دن/مل/كو/تومنوا/رشودن/عليوت/كوا/ملكت/تحر8.

/لكن/مر/ي

بنك/ملت/ترلحش/محون/يتلتت/شنر/ي1ح/بيرا/علي/د9.

هـ/عم/محرو/ط

ليبسؤ/بخلحمر/بهـي/لالبوحت/دبعدبعر/بخ/بت0101

/وعبدا/
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وذريتهوأولادء،،لنفسهؤألانابن،الطبيب،!فلانبنىالتيالقبرحفرة..هذه

الحرمحخليقة،خزموالتمبرهذاالأبد.إلىفالأحقالأحق

لاأنووارثحقذيإنسانحلعلىوالسلاميين.النبطعندشرىذولمحرمالذي

يحتبولايغير،ولايؤخر،ولا،يمنحولا،هذهالمقبرةيبيع

!فلانمن!تائابيدهيبرزإنسانو!لالأبد.إلى!تابةأيةالقبرهذابخصوص

أعلاهال!تابةمنالقبر!تابةعني!تبإنسانو!لفيه.!مالهفيحق

ولسيدنا،حارثيةسلعآلافثلاثةشرىلذومعهفيصون

هومايغئرقن!لومنوثشرىذوويلعنمثلها.الملكحارثة

شعبه،محمث،النبطملك،للحارثةوخمسثلاثينسنةأياربشهر.أعلاهم!توب

غعلاها+.النحاتان)؟(جفلابخبنالقهوخقف،غئذةغئدبنآفتخ

(.عديدة)شواهدءاؤألآن"ا=ن+لااوا:الأولالسطر

11!فلآناا.=ن+هـل*ك

الثاني.النقشمنالثامنالسطرعلىالتعليقانظرا:مار"حتالثالثالسطر

الثاني.النقشمنالتاسعالسطرعلىالتعليقانظرو+:لم.!ش

:أي،"ماأمربخصوصاتفاقاا!تبا:أخرىمواضعوفيهنا"تعنيةنولد!هب":ب/تك11

القبزةهذااستخدامبخصوصشيءأييحتبأنلهوليس11

*أقزض".؟لأ؟6)العبريةفيحما،"الآراميةفي"آفبلا"وزنعلىل":اش+ي:الرابعالسطر

امناالعريية"في"البيان"من)وتقابلنوع!اامنا:نولد!ه:ايادل/كن/"م:السادسالسطر

إذنتعنيلال.ان/ك.!مفعبارة،ذلك(وسوىوالتأجير،،الشراء)أي"!أعلاهالمذ!ور!ل

...autre queأن"+.عدااماا

ا"ئقئز+.ر":يع"ي:الثامنالسطر

استرخاءأصابعهفينمنوصفوهو،"آقتخ+أنه*يغلب:نولد!هح+:تب111العاشر:السطر

منالأشخاصأسماءمن!ثيروئتخذ(.الصفحةأسفل31،دريدابن085؟،3)ياقوتولين

!ا.الجسديةالعيوبهذهمثل

يسميه.أندونسواهترجمةالىبذلكالمؤلفيشير

54
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أخرىوأسماء،فىvriyovosاسممثل،مفقودطفل)من!.مجؤض:نولدحه:هـيلاحلب

المختصرةوالصيفةالفإ*.*خقص،القههوالمعؤضي!ونأنويم!ن،(مختلفةلغاتفي!ثيرة

".شائعاسمعشر(الثانيالنقشمنالأولالسطرفيالواردة،و"لب)!حاخقص"1منه

انظرة)الجوهريشديذا"فتلأالحبلافتلااخفقبئ"1منمشتقأنهايغلبا:نولد!هو":جلم*ح

امنفاخ1الجوهريبحسب،اجفلابخ"ا:4311،11،ياقوت"7275،18.،273فذيلديوان!ذلك

11(.الصائغ

العاشرأوييرنقشوهوالعاشرالنقمث!

ميلاديةوالعشرينالسابعةللسنةالموافقةللحارثة،والثلاتينالسادسةللسنةنيسان!مؤرخ

ب1ن/وربلوهـ/بشلنق/وربر/بس/ور1بد/عي/دا/قبرهـ/ندا.

هـ/وي

يلوهـم/بنتت/ملوحت/طب!لوهـ/نتت1هـ؟/9ب9قلوا/كرهـب2.

/تبص!حد/

ندس/ور1ن/مب/تقهـ/بيدق/بيني/دن/ملط/كوهـ/ل1ت/ملوح3.

/و1هـ/

/اكرهـبن/وربت/بنهـ/حت1ت/ملحوت/حطب4.

/اصبيي/دن/مر/قبيو/1هـ/ندا/ربقبر/يتقبي/د5.

/قصدباق/صد1و/1هـو/ا/بتكبي/كدهـ/ديبي/دا/بقتب6.

ح!و/ص!نبك/ملت/تخرلت/شون/تلتيت/شنن/!نيح/بي7.

هـ/مم/ع

/وحي1ر/بو/رووحا/صب1ر/بو/هـبووت/عبدعبدر/بح/بت81.

اليبس

د/بع9.
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أبيهولقرؤان،لنفسهفرؤانبنآزؤس)؟(عملالذيالقبر*هذا

خاطبةوأولاد،بنتيهماوخامتة،ولخاطتة،زوجته...وب،الحاخم

وأ،هذاآزؤسمنوثيقةبيدهيبرزمنولحل،هاتينوخاجمقة

الحاكمفرؤانبنتتي،أختيه،وخاجمقةخاطتة

يريديقبرقنأنأو،هذهبالمقبرةلئقبر

فالأحق.الأحقأو،هذاال!تابفيهو!مابيدء،التيبالوثيقة

شعبه.محمث،النبطملك،للحارثةوستثلاثينسنةنيسانبشهر

،النحاتون،أخيبنوخوز،آفمتىبنوؤضث،غئذةغئدبنآفتخ

.ااغعلوه

؟"مصريأميونانياسمعلىالسامخحرف"أيدل:نولد!هس*:ور+ا:الأولالسطر

آخرهفيالواوسقوطولدلالأخيرقبلالسطر،128دريدابن"فرؤان+ي111:نولد!هن":ورا.ب

هذاعلىالتيالأسماءأواخرمنالعرييةفيالتنولن!سقوط،اقغلان*1وزنعلىأنهعلى

...الوزن

النقشمنالثافيالسطرفي!ذلكاللقبويرد،ه*كه+ثا5ا"كر+هـب:الثانيالسطر

عشر.السادسالنقشمنالثانيالسطروفيالعاشر،

يحنلمفترةفيوذلك،ا..كر".هـبدائفاالنحوهذاعلىال!لمةهذه"!تابة:نولد!ه

وليس؟ه*!هءثاهيهناال!لمةأنعلىيدل،بعداليونانيالنطقمنسقطقدالهاءصوت

11.ه*!هكغ5

وأم،س*ؤز+آأبيوزوجة،فرؤانزوجة"هي:نولد!ه.ألبتةمؤ!دةغيرالقراءة:ف"قأب

:أي،لسيدتينا

نورب

سورا

هـ)؟(بق

فى

"تلمح،تبطخ

ولحن"خطافي*ة،اخاطمث"1قارن،"حاطبةا!الاسميصونأنايم!ن1:نولد!هت*:بص!"ح

."Wiistenfe1dالمثالسبيلعلىانظر،رجالأسماءوحلها،"الخطاب11ايضئاقارن
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السطربالمناسبةقارن.عليهشواهدلامرنثاسم،"خامقة+أنهيفلبت":لم!اح:الثالثالسطر

مذ!زا.الاسموردحيث،السابعالنقشمنالثاني

هناأما،شديدنظرفيهاالثامنالنقشمنالسادسالسطرجؤهذاالإشارةاسمقراءةهـ+:ل+ا

التي،هـ"ن"دالإشارةلاسمالجمعصيغةالصيغةهذهت!ونأنينبغيتمافا.واضحفالاسم

سفرمنعشرالحاديالأصحاحمنعشرةالحاديةالآراميةالآية!ؤجاءحما،ا"دمؤنثها

صحيخا،الحلمتينهاتينفيللحرحاتالماسوريالضبطحانإنأما؟؟6ةل!؟!"إرمياء

فيه.الخوضأدعفأمر

هـ".توحال!لمةإملائيخطأهـ..:حتا:الرابعالسطر

الثامنالسطرفيو!ذلكرح"ةي!ابوالمجرورللجاراملائيخصذح":يب11:السابعالسطر

عشرالخامسالنقشمن

التاسع.النقشمنالعاشرالسطرانظر:تحب!ا:الثامنالسطر

*ؤفمث".وا!:هـب+و

)ابن*11+أفمنى:نولد!ه.والعشرينالرابعالنقشمنالثامنالسطرفي!ذلكوتردا":صب111

D.العلامنالصخريةالنقوشفيوأيضئاذلك(ةوسوى،691درلد .H Muller Anzeiger der)

.17 Dec.1884 No. XXVIIIح(..WienerAk. Phil.-hist).

،5(،228درلد)ابنحؤز*1111:نولد!هعشر.الرابعالنقشمنالخامسالسطرقارنو*:رو"ح

(016Wetzstein)5!ثه،ر"و"ح663العبريةوفي،(nab.01)فوجيهدي،وjحو

(.25142024.0227.1)فى(77تاهه5يئاه5لاهآكاعس+)5 Wadd2162"النقش.Waddنفسههو

نأهناالتتويهيستحقومما(؟النقشقراءةفستنفيلديفحصأن)دون016Wetzsteinالنقش

11.بتراوياحانانهيغلبأي،بالبتراولدلهؤيدهذايثه50

السطرفيالواردةائتية*1صيغةوتقابله،آخ"اتصغير،"أخئئ*أنهاايغلب1:نولدحهي*:وح+ا

عشر+.الثالثالنقشمنالثاني
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الرابعداوتينقشوهوعشرالحاديالنقش

ميلاديةوالعشرينالسابعةللسنةالموافقة،للحارلةوالثلاثينالسادسةللسنةأيارشهر!مؤرخ

/اوصرر/بي/شلد/عبي/دا/ربكهـ/دنأ.

/قصدابق/صد1هـ/حراوهـ/لديوهـ/شبنل2.

/قصد1هـن/لهـ/ندا/بكبرر/يتقبا/لي/دو3.

/اركبهـن/يترا/لون/بيتزا/لي/دوق/صداب4.

/ييتابعلا/ي/در/عيكد/بعيي/دن/موهـ/ند5.

/بلانأيعلب/سساكا/نامرهـ/ل11/رشودلهـ/6.عم

أ؟أ/ا-113*ت/9شنبن/نيسبيرح/ي/تحر7.

/حتب1هـ/عمم/رحو/نبطك/ملت/ترحل8.

/دبعا/سلب9.

زضئوىبنشئفيعملالتيالقبرحفرة+هذهأ.

فالأحقالأحق،وذريتهموأولادءلنفسه2.

الأحقإلاالقبرهذهبحفرةأحذئقبرنلاوأن3.

القبرحفرةئرهنولا،تباعلاوأن،فالأحق4.

فلي!ن،أعلاههوغيرمايفعلومنهذه.5.

نقوداأسلعألف،سيدناإله،شرىلذومعه6.

)؟(1وثلاثيناستبسنةنيسانبشهر،حارثية7.

أفتخ.شعبهمحمث،النبطملك،للحارثة8.

11.عملها،النحات90

(Doughtyو،والعشرينالرابعالنقشمنالرابعالسطرفيأيضئاويردي!:ل"ش:الأولالسطر

4(،15.A.IX fol

يلفتومما"شلى".منولا،لشخصاسمأي+سلى"منأجدلا+فشيية"اباستثناءا:نولد!ه

(Straboهآكايللأداء5الاسغشك"غيرما"منيقابلالاسغهذاانوالقولالواو.سقوص!جذاالنظر

32;.VI,,423 Berger Noنحنإنصحيخاي!ونأنيمصنذلكأنعلى.صحيحغيرقول
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فياللامتضعيفعلةستظهرعندئذ،"فغقى*وزنعلىباعتباره،اشئفى+1منأواشفى"1منعددناه

آخرواسم4"."شفوهو)مؤنث(اسم+سل"من)لفةالواو.سقوطوعلة،إليناوصلتالتيالصيغة

+شفقى.مثل،نساءأسماءطنما،+فغقى*علىرجلاسمأجدلاأننيغير،*شئقيل"(هو*شل"من

أ*.رقمملاحظة،ال!تابآخرفيانظر

منالقليلالعددإلىئضافأنفيم!ن+زضنؤاشهوالاسم!ان+إن:نولد!ه:اصور

(؟الصفحةأدنى067X:)الحماسة."آشقاء+آفغل(:)مؤنث..فغلاء"وزنعلىالتيالرجالأسماء

أسماءمنأ!ثرالوزنهذامنالنساءأسماءوشواهد،خخر()ابنالصحابةمنوغيرواحد

ضعمواوفي،27،7:)الحماسة"تجفغاخ"،مغاوالنساءللرجالاسم،اخشتاغ"1!بير:بقدرالرجال

01دريدابن:94717،)الحماسة*ؤزقاغ"!،(284،1دريد)ابن"قغراغ"،(أخرى 028X،وفي

*زضى*أماخر؟آوعنصر"بىضئو!منم!ونلاسماختصارا!وص"رأنأم(.أخرىضعموا

لأماسفا111صو"رالاسمي!ونأنفيم!ن،حالأيةوعلى(.المحيط)القاموسرجلفاسم

أسماءوردت،أخرىأسماءولفة!ليهما.علىشواهدولا،"زضئوى"أو،"زضئؤاء"القبرصاحب

نأفيم!ن،(36،5نفسه)المرجعو"المتيذاءاا،1(،15حبيببن)محمد*نجذغاء"مثل،لقبائل

11.المؤنثةالأسماءصياغةلذلكصيغتت!ون

عنناشئالخطأنإلا،بيه!حرفيبدويجعلهصغيرخطالواوذيلآخرفييظهري":د"و

غيرمقصود.بالحجرخراب

الثاني.النقشمنالثامنالسطرانطرهـن.ا:.ال

تحونأنيم!نلاإذ/لغوئاخطأإلاالصيغةهذءتعدأنيم!ن*لا:نولد!ها:نابزت!"ي

.ا"ايتزينا1ا"يئفقلاوزنعلىالفعلصيغة

auرينن"ترجمة:نولد!هعشر.الثانيالنقشمنالثامنالسطرانظر:السادسالسطر dieu

Dusares, notre Seigneurهـا!.ل*االنصفيلجاءطلاغيرمم!نةسيرنا"،شرىذو"للإله

الملكأنولاحظ)الملك(11.سيدنااله،شرى!لذو:الحالبطبيعة،فهيالصحيحةالترجمةأما

ذلكقارن".وحسب111نار"مباللقبعشرالثانيالنقشمنوالتاسعالثامنالسطرينفييلقب

والعشرين.الحاديالنقشمنالثالثالسطرجؤيردبما

التعليقئسقطأن"ينبغي:قائلأالحتابخرآفيالتصحيحاتقائمةفيالتعليقهذاعلىفاستدركنولد!هعاد"

(،II,c,33)1341التدمرلةالتعرفةنقشفيا"ابنزمتحلمةورودإلىبالنفلروذلكن"،بيتز!لمةعلى

لغويا.الصيغةتفسيرتلكعسرمهما
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الأ!يدالجزءأما.السنةعلىالدالةالأعدادالحجرفيالمحفورالثضثخزب:السابعالسطر

العددعلىالدالةوالعلامة،البداية!عشرينالعددعلىالدالةالعلامةفهوالتارلخمنالباقي

العددعلىالدالتينللعلامتينإلامتسعلفةليسبينهماماالمتاحةالفسحةوفي،النهايةفيواحد

عشر.خمسة

السابعداوتيتقشوهوعشرالثانيالنقش

ميلاديةوالثلاثينالحاديةللسنةالموافقة،للحارثةالاريعينللسنةنيسانشهر!مؤرخ

يدعشلوهـ/شلنبن/قسنتر/بو/حلبعبد/ي/دا/كبرهـ/ندأ.

هـربو/

ينبلون/يركدن/مهـ/ندو/بلحللد/يتيي/دهـ/مهـي/وحاو2.

/هـمحرواهـم/

؟بوهـ/ندا/ركببن/روبقتيي/ودم/عد/علق/صداب/قصدا3؟

هـ/ندو/ديشعهـ؟/رأي؟د

ندو/حلبت/بنت/ليمشوت/مياوت؟/م؟ب؟ي؟و..../وت/وعمنوأ4.

/يرشا/لوهـ/

هـحراوهـم/قيبون/يركدهـي/حواوو/ديعشق/مهـ/كلش/نو51.

هـ/دنا/ركبن/زبيي/دم/

تكيهـن/دعلبهـ/كلش/نوالرهـ/يمماعو/1هـ/هـبموب/يكتو/61.

هـ/تتنلاهـم/مرحب/

موخد/لبر/لمقبب/كتن/ختلو/1ب/شيلنو/هـ/1لبنتو/71.

/ييتابهـ/ندد/بعين/

هـ/امش/حمن/يعلسب/ساكا/ناارمهـ/ل11/رشولدس/نقهـ/8.عم

/يتخر

بيرا/قيشت/بياباب/هـييهـ/ندت/حسكنت/كوا/نالمرو9.

/نيعبر1ت/شنن/يسنح/

ا/.سليبت/بددعبوعا/مورهـ/عمم/رحو/م!نبك/ملت/ترحل01.
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ابنه،،ولشعيذلنفسه،ناتانقؤسبنخقصعملالتيالقبر،حفرة"هذه10

ولذريتهم،،ولأبنائهمذحور،منهذالخقفسئوتدوما،وإخوانه2.

هذاسعيذ....وجؤ،القبرهذءبحفرةئقبرونوالذينالأبد.الى،فالأحقالأحق3.

لأييحقولاهذا.خلفبنات،وشليقةوأقية9ت-م-ب-وي،و...،وقنؤغة4.

القبرهذه،حفرةيبيعأن،وذريتهم،وأبناؤهمالذحور،إخوانهولا،سعيدلا،إنسان5.

لزوجته،حرمهمي!تبأنعدا،إنسانلأيغيرذلكأو،موهبةي!تباو6.

فليحن،غيرهذايعملوقنحصزا.ليقئز!تائاةلصهراو،لنسيبأو،)بناته؟(لبناتهاأو7.

معه

حارثيةخمسمائةمقدارهالما!الجدنااله،شرىلذوجزاءأ8.

سنةنيسانبشهر.قيساابا!عبدالمحفوظةالمسؤولنسخةإلىاستتاذامثلها.()الملكولسيدنا9.

أربعين

".النحاتان،غئذةوغبدزؤما.شعبهمح!ث،النبطملك،للحارثة01.

11.اخقص1و":بل*خ:الأولالسطر

ممفيسمناليونانيالنضشجؤوردت،شماليةساميةا!صيغة:نولد!هن":تسن*ق

Koovaravoc,ميلري.نشرهوالذي،حثيرةساميةأسماءعلىالمشتمل.E MillerفيRevue)

+(9010187،.archeol.Fevr.تردالميلاد(قبلا05و002بينما)المؤرخالنقشهذافي

شرادرلدىإدوميلملكسفااققك.""قؤساسماوردهيلآ!وء،و5،؟ه*كالأكايءه،الأسماء

613Kocflavocj ، [ (Schrader .A .T and .K Schr. 2"4 ed. 151 and،ويرد،وءهدء!4ءهحكل،

سيرينينقشفيهكهعهلمءه،5لاسماو!ذلك،مصرينقشفيكا!لنهكل502ء7لاسما،ذلكلىإ

حانوربما!ذلك.تتاولهماميلر!انواللذين،(9514CIG)الرومانيةالفترةمن

Kooroflaeocيوزيفوسذكرهالذيالإدومي.(Antiq. ,15 ,7 ,9 etc)ولبدو.!ذلكهؤلاءمن

.Halevy,Rev.)16قارنإدومي".إلههذا*قوشا*أن Et. juives1884 No.17)p.

حينهحتىالأبناءمنالنقشلصاحبي!نلمجمع.11:نولدحههـي":حوااوا:الثانيالسطر

فيو!ذلكأذ!ار*.منهذالخلفشئوتذاقا1العرييالطابعذاتالعبارةولاحظ"سعيد*.سوى

*.البيانمنصريحةعبارةالخامسالسطر

قراءةليوتبدو،القراءةعسيرةهـ*ندا/ركب"ببعدالأحرفمجموعة:الثالثالسطر

بعيد.حدالىمؤ!دةالبدايةفيالواو
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ن*،ورتقب..يبالفعلالمتعلقةالفاعلصيغهيالأحرفلهذهمباشرةالتاليةالألفاظأنوبما

أنهاإلاالقبر،حفرةتصفلفظةعلىإلااشتملقدالنقشفيالفراغيحونأنيمنفلا

عليها.العائدالضميرعلىالدالةالهاءإلامنهايبقولم،ضاعت

عون!.مالأرجحعلى،الأولىواسم،جزئئاإلاالخمس01*شييدأخواتأسماءقراءةيم!نلا

ماأنأ*(4.11)س!مولس!"3لدىةامرأاسم)"اقنيغة1مثل،عليهشواهدولا،+اامنوعة11:نولد!ه،ت"

بمي11هيالأخواتثالثةأنعنديويرجح؟قراءتهمحاولةعنالنظرصرففأالثانيالاسم

ت".يم111الرابعةوأنت*،

والعشرين،الثامنالنقشمنالأولالسطرانظر،ت"م111ا)تصغير"آقةا11"أقية":نولد!ه

يلا"شالخامسةواسم؟أقية(8)تئومغاوللنساءللرجالاسفاالاسمهذاويرد،ا"غبيذ"(وانظر:

عندويرد26!،السابق)المرجع"شقيقة+أو<30حبيببن)محمد+شييقة"أي،ت"م

Wustenfeldلمالافىي!ع!هءويقابل!ذلك(ةامرأاسم(148Wetzstein)،ل!ءلمىلملمالاسمأما"

ا".تمافايقابلهفلا،Wadd.3921لدىالوارد

وثيقةأي،غيرذلك*"شيءأي،غيزقا"*أواتقابل1:نولد!ههـاا:ريعو/111:السادسالسطر

تمافا.محدذامعنىهنالهاأنويرجح،دمقرابةقريبأيا:بايش"ن:السابعالسطر

،)*وحدهم"د"وحل"بعشرالسابعالنقشمنالساد!السطرانظرد":حلابا11:نولد!ه

الجملة،تختموهي،"عندما*،عدا**ماهـن"دعل"ببالتعبيرصلةذاتأنهاولغلب،ا.حصزا"ا(

هـ"نتت"ابالتعبيرمتعلقة!انتولو،الوحيدالاستمماءهوهذاأنأخرىمرةبذلكلتؤ!د

11.اهـمايلحدب11،الأرجحفي،ئ!تبأنلوجبيليهاوما

ا!.سحو.ان3*لأأهاليهوديةفي،ئشخة*أيت+:سح!ن:التاسعالسطر

"ربما:نولد!هعشر.الخامسالنقشمنالثانيالسطرفيأيضئاويردا*:مواراالعاشر:السطر

الشواهد(؟".)العديد"زوفالن"للاسماختصارأنهأم"زؤماء".صيغةعلىحان

أقية".اتجئوا1الأصلفي"
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والثلاثونالسادسأوييرنقشوهوعشر،الثالثالنقش

ميلاديةوالثلاثينالحاديةللسنةالموافقة،للحارثةالأرصللسنةأيارشهر!مؤرخ

اهـابشلنو/يدحمر/بو/كحشيبد/عي/دا/ركبهـ/ند).

/تبنهـ/ت؟حو1و/لمشوت/لبنيوهـ/لدليو2.

/شنو1ي/رشا/لو..../هـ/دنو/ديمح3.

/بتقهـ/دنرا/كببب/كتيي(/أد40

/شنو1هـ/بر/بقملا/لوهـ/كل5.

/نومق/صدباق/صد.1.....6.

هـلي/...ا/لوهـ/ندر/عيكد/بعي7.

/تترحلن/يعبر1ت/شنر/ي1بيرح/...8.

.9.....

.01.......

لنفسه،،خقيذبنخشيذعملالتيالقبر،حفرة+هذه.

بنتي،أختيه،وشلآئم،ولئنية،ولأولاده.

إنسانلأييحقولا...هذاخفيد.

وثيقة،أيةالقبرهذهحفرةعنيصتبأن.

شخص،أييقبربهاولا.

وقن،فالأحقالأحق؟اأعلاهالمذ!وريناعدا.

.....لم!توباا1اهذبغيريفعل.

للحارثة،أربعينسنةأياربشهر....

النقش.قراءةتستطيعتحادلاأنكحتى،خشئانحئاالحجروجهنحت

ابنو*خش!ة"خشلب"بن+عبدالفه:القاموس"قارن:نولد!هو":كيش"ح:الأولالسطر

6+.،932درلد

http://www.al-maktabeh.com



مير"حأيضئاال!لمةتحونأنويمحنالشواهد(.)!ثيرخقيذ":نولد!هو":يدم*ح

أسماءو"خعيزاخقيز1المحيطالقاموسولوردء4(.hazer.107)+ةص!كا!ت"مر*حقارن،و

علم...

أعلاهقارنةالاسمهذاعلىشواهدولاا،"ئنيةاأنها"يغلب:نولد!هت":ين!!ب:الثانيالسطر

،وأقيقة+،"أب".تصغير،وا"أتي*ة"أخيئتقابل،ؤيح+االعاشر:النقشمنالثامنالسطر

11.شائعاناسمان،ا.أم"تصغير

بينومن،"ال!مبفغ"،*شفغ،!الشفغ".،"شقغ..:العلمأسماءعلىشواهد!ثمة:نولدحهو*:لم..ش

الاسمينول!ن؟رجالأسماءو!لها،!اشلآئم+الاسمعلىغيرشاهدلفةوصلتناالتيالأسماء

البالعنيغيبأنينبغيولا!ذلك.لنساءاسميني!وناأنيم!نتحديذا"شلام+أو"شفم+

*.الرجالأسماءمنوصلنابحثيرمماأقلالعرييةالنساءأسماءمنوصلناماأن

الأولىالهاءأنالجليمنأنهالا،هـهـ"وح*اقراءتهاتتبغيحروفآثارالحجرعلىوتجد

اليمين.إلىمقوشاخطاأسفلهافيزادبأن،تاءإلىمضطزاالنحاتفحولها،خطأ

واضخا.ت"دبعد/بعالنحاتاسميبدوالورقيةأوبيرنسخةآخرفي:التاسعالسطر

والثلاثونأوبيرالثالثنقشوهوعشرالرابعالنقش

للحارثةوالاربعينالرابعةللسنةطيبيتشهرفيمؤرخ

ميلاديةوالثلاثينالخامسةللسنةالموافقة

هـ/شبنلس/بير1ر/بت/بددعبعد/بعي/دا/ركبهـ/ندأ.

يي/دهـم/دليوهـ/تنبوا/دت/لاوي/نبلوهـ/تبرت/لاولو2.

/هـوا/ربقب/نوربقت

يو/1ن/يمشكنو/1ن/بنوزيي/دهـ/ينبوت/لاون/يشرا/لو3.

و1هـ/ندا/ركبن/رووج

هـلم/لعلش/لو1ل/لكهـ/كلب/كتهـو/ا/ركببن/كتبوي4.

هـينبلوت/لالوهـو/ا/ركبا/هـويي/دن/
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دهـ/ينبوت/لاول/عم/قوم/لعلم/قيهـم/لديلوهـ/نتبو5.

/تبدعدبعح/1و/روحا/هـويي/هـن/

قبهـ/يتن/وريقبي/دت/موب/حلهـ/با/هـويوا/بحجرهـ/ند6.

/هـيودوحلهـ/ندا/بر

ي/عكدبد/عيا/لور/يعيي/دن/موش/نو1هـ/يتق/ينبا/لو7.

/بتيكلا/

تحرن/يرتن/يلب1ن/يعلسب/كسا/نالمرهـ/عمي/يتاب8.

/بيرخي/

عمم/رحو/نبطك/ملت/ترلحع/براون/يعبر1ت/شنت/طب9.

هـ/

دبعبسلا/ت/دبدعبر/عبح/بت0101

لنفسه،،آريبس)؟(بنغئذةغئدعملهاالتيالقبرحفرة*هذها.

ذاته.بالقبرسيقبرونالذين،وأولادهم،وبناتها،هذهؤائقةولأبناء،ابنتهولؤائقة2.

أنأو،القبرهذهحفرةيؤجرواأنأو،يرهنواأنأو،يبيعواأنوابنائها،لؤائتةيحقولا3.

القبرهذهحفرةتبقىل!نالأبد.إلىإنسانلأي!!تائاالقبرهذهحفرةبشأني!تبوا4.

ولأبنائهالؤايفة

غثدأخو،خوز!انإنأنه،وأبنائهاؤالهلةعلىويجبالأبد.إلىسارلةولأولادهم،وبناتها5.

غئذة

.وحدهبالقبرهذايقبروهأن،بهاالموتوادرحهبالجخر،هذا6.

أعلاهالمحتوبيتبعولا،ااشيئايفئروالذي.انسانيخرجهولا7.

بشهر.حارثيةسلعألفا()الملكلسيدنا،معهفلي!ن8.

شعبه.محمث،النبطملك،للحارثةوأربعينأربعسنةطيبيت9.

11.عملهاالنحاتغئدغئذةبنأفتخ.01
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قدالإيبوري.االاسمهذايصونأنيم!ن4؟كا!قي5:+نولد!هس+:بير+ا:الأولالسطر

يردأنفيبعد50إءةلمإ!ةالاسمأما.الأنباطإلىوصلهناكومنمصر،إلىالأمرأولانتقل

11.المبصرةالفترةهذهمثلفي

الثالث.النقشمنالأولالسطرانظرت":لااوا:الثانيالسطر

ش".ون111صحيحه،!تابيخطأش":ول111:الرابعالسطر

نأينبغيالقبربانيشقيقأنالمؤ!د"من:نولد!ه.ان"11م-تقابل"هـن"::الخامسالسطر

!انهذااخوز!1أنولغلب.أقاربهدونوحدهعليهيجريذلك!انوان،وفاتهعندهنايدفن

الحجر".عنالغيابحثيرتاجزا

الآراميةالصيفةهيهذهأن*يرجح:نولد!ه.بطليموسلدىكا!/ىصورةجؤوردت111:جر"ح

التعرلفبأداةالعرييةالتعريفأداةباستبدالوذلك،الجخر11العرييالاسممنالمستقاة

معنىأنيدر!ون،الغالبفي،يزالونما!انواالناسأنعلى،الغالبفي،يدلمما،الآرامية

".المحميالم!ان11هوالموقعهذااسم

هذهفيلها!انوإن،!ذلكالتلمودوفيالمشئتا*2وفي،التزاجيمفيا..رج"حالاسمويرد

مختلفة.معانالمصادر

علىالشرحفيوذلك،رد*!بلفظةمنبدلأأئ!لؤسترجومفيا"اجر*حلفظة*ترد:نولد!ه

الذيالوحيدالموضعوهو،الت!وينسفرمنعشرالسادسالأصحاحمنعشرةالرابعةالآية

فيوذلك،نفسهالترجومفي،3ر*ؤش3!لمةمنبدلأا*جر"ح!لمةوتردفيه.د*ر*بترد

العشرين،الأصحاحمنالأولىوالآيةعشر،السادسالأصحاحمنالسابعةالآيةعلىالشرح

منالمشرينوالآية،الت!وينسفرمنوالعشرينالخامسالأصحاحمنعشرةالثامنةوالآية

منالسابعةالآيةشرحفييوناتانترجوموجؤ،الخروجسفرمنعشرالخامسالأصحاح

.الأولصموئيلسفرمنوالعشرينالسابعالأصحاحمنالثامنةوالآيةعشرالخامسالأصحاح

فيهاتردالتي!لهاالمواضعفي"حجراا.!لمةفيالمتمثلالإيضاحبهذايأتيالرسميفالترجوم

.بعيدةمدينةعلىمثالأر""هـحجترد(Giffin)101المشئناوفي.القديمالعهدفير*و"ش!لمة

*اجر"حلفطةأنمثلماتمافا،الهاء،العبرلةالتعريفبأداةهنامسبوقةالصلمةأنولاحظ

القديمة.اليونانغربشمالفي،Epirusأيبوروس+لأامنطقةإلىنسبة.

ميلادية.02حواليجؤؤضع،اليهوديالشفهيالقانونيتضمنالذيالرئيسالعمل8

اسور".1اسمهاومعنى،فلسطينجنوبفيلمدينةعلماسمترد*
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العربية.التعريفبأداةمسبوقةالحخر11ولفظة،الآلف*11،الآراميةالتعريفبأداةملحوقة

)فيمقيفا!انا+حيير/بن/عناسمهشخصئا(116Jebamot)!البابليالتفمؤدولذ!ر

مني!ونأنعنديفيغلب،111رجح!منأي،11ارحجم11إنهويقول،يفزديا+افي(الرابعالقرن

111رحجدم/ق"رالموقعأنالاالحجاز.شمالس!نوااليهودمن!ثيزاأننعلمفنحنالجخر.

الحدوديةالمواقعبينمنح(.44،ا"ولعس!طءولل!)ح.")4،1166شيبميت،28توسيفتاتذحرهالذي

هذا.نصنافيالوارداجر*حبالموقع،فيهيردالذيالسياقبحسب،شيءيجمعهلالإسرائيل

Si"شفريه*!تابأما +eالآيةعلىالشرحفي،المقابلفي،فيهفجاء،+3التثنيةل!ميفرالشارح

فيماحالأأحسنليسوالأمر111.رجحم/تق"رعشرالحاديالأصحاحمنوالعشرينالرابعة

والتي،.6(361("حشيبعيتاليروشلميالتلمودفيالواردةا"رجحح/ديب"ربعبارةيتصل

01شيبيعتتوسيفتاجؤا"ارنوح/وحيب"رصيغةوفي،111رجوح/وحيب*رصيغةفيترد

للحدودالأوصافوهذه(.الأخرىالصيغفيتردولصنها،Zuckermandelنصفيتردالا.ء

+.وافيةدراسةئدرسأنبعدالامنهاالإفادةتصحفلا،شديذااختلاطاحلهامختلطة

ابيه+1إلاالبحثموضعالعلامةقراءةأستطيعولستةأضنانيالتعبيرهذات":موب/ل"ح

،"موت".!االموتإلىتحؤل"التعبيرمعنىأنبدفلا.نهائية

والذي،ي"د....م"قالخامسالسطرفيالواردالأمزالسادسالسطرفيفتستأنفي*"دتعود

الافتراضية.الجملةاعترضته

عشر.السابعالنقشمنالرابعالسطرد"فيلحو!ب:قارنهـي*:ودحو*ل

الثامنداوتينقشوهوعشرالخامسالنقش

للحارثة،والاربعينالخامسةللسنةطيبيتشهريئم!رخ

ميلاديةوالثلاثينالسادسةللسنةالموافقة

.العراقفياليهوديةالدراساتفيهاازدهرتالتيالمواقعأولمنوهي،الفراتعلىالعراق!ؤمدينة

وان،المشننانصمعتمافايتغقنصهي!اد،بالآراميةوبعضهبالعبرلةمحتوبأ!ثرء،المشئناعلىمستدزك2

المشئنا.عنقليلأمتأحرأنهويغلب،يسيرةوجوهفيحالفه

التتائية.المدراشيةالأعمالص3
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اهـاكسسراوت/ايمماجزر/بو/عنمو/عبدي/دا/كبرهـ/ندأ.

/البكوا/مورل/عا/تجرس1و/حيمت/بر2.

هـ/ندا/حيرصوا/ركبت/تلو/نمعلبهـ/حي31.

/احيرصوا/ركبن/من/يترن/تلتيهـ/كسسرالو4.

/ايحوجوا/نحمدا/يوحجن/مهـ/لقوح5.

/ايمينح/مدا/يوحجن/مهـ/حلقو/نمعلو6.

/قدصباق/صدهـم/1لديلوهـم/لهـ/بي/دا/يوحوج7.

/ونبطك/ملت/ترلح93/وت/شنت/طبح/بي8.

/دبعبسلا/ر/بح/بت1هـ/عمم/رح9.

وأرس!وسخزيمةبنغايغعملالتيالقبرحفرة*هذه

و!فتا،زؤماعننيابة،الحا!م،خيائمبنت

هذاالقبروالضريححفرةثلثفيغافيأخؤيها.

القبروالضريح.حفرةمناثثانثلثانولأرس!وس

(،هناك)الموجودةالقبوروخقرالشرقيةالجهةقبورخقرمنوحصتها

الشرقي.الجنوبقبورخفرمنحصتهولغافي

فالأحقالأحق،ولأولادهملم،بهاالتيالقبوروخقر

النبط،ملك،للحارثة45سنة،طيبيتبشهر

11.عملها،النحاتبنآفتخ.شعبهمحمث

فيبارعأسلحةلحداداسم،المثالسبيلعلى،هووهذا،اغايغ"1أيا:وامنع:الأولالسطر

بأسرها.العربجزيرةوفيبل،وحسبنجدفيبهالناسيشيدلا،حايل

،+اغتقة1اغتيغ"هـ،1أيضئاولفة.والقاموس87:دريدابنانظر،+غتام"،*غتغأو*غايغ":نولد!ه

،123دريد)ابن"غتفة"الاسمومنه،!اعنم*الجذرمنمشتقاالاسمي!ونوقد*يغتما!.،اغتافة"1

قدالذي(Wetzstein,18276)7*؟ءدمعالاسمأيضئامنهاحانوربما،ذلك(وسوى،01

أما!أول!يملآء(Wadd.9222)التصغيرمنهوصيغة،عليهشواهدلاوالذي،*غافي"ي!ون

"آنغغ*+.أي،(3de.!هnab.01)م"نع111ي!ونأنفيم!نلمعلا*5oالاسم

التالية.الجملةفي+عنم+منالأسماءيسوقإنهإذ!أثبتتاهماالصحيحولعل،غتيخ"الأصلفي
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انظر؟منهماأيعلىشواهدولا،اخزيئة"1أو،"تجنريئة"أنهاالواضحامن1:نولد!هت":ايز"!

،152درلد)ابنو*تجزئ*،137،17.174،12دريدابنةذلكوسوى،916،1)الحماسة+تجزء+

.+"تجننفيأيت"،ايز"جمنالمذ!رصيفةأنهاويفلب14(،

علىمختصرةصيفةأنهويغلب،حال!لفيأعجميامرأةاسم11:نولدحههـ":كسسرا

تسر"افي،حرفسقوم!)قارنث!غط!ء!!فىمنالمختصرةة!4ء!لأ2مثلالألخاء،مننحو

ا،،.هـ!

.Doughtypl.,415و)(nab.57)أعلاهانطر:وميخ IX fol.)ذلكالاسم*يرد:نولد!ه!

نأويفلب،(Burckhardtبير!هارتعن)نقلأ(402,3ZDMG)سيناءمنالنبطيةالنقوشفي

الاسموهذا*حيم"(؟منأو*خيم"منأسماءأجدالستعليهشواهدلاالذي*خئائم*هوالاسم

."(Wadd.)2183ح!هل!5ء*رنقا،(Wadd.)3702ولكا!كاثلا50يقابل

الخامس.النقشمنالثانيالسطرقارنا:لاع

عشر.الثانيالنقشمنالعاشرالسطرانظر111:مو"ر:الثانيالسطر

نأبدفلا،محذوفمنعوضهناالألفأنالافتراضيصعبأنه!بما:نولد!ه111:لب+ك

)فالاسمأجنبيةأسماءأبناءهاسمىالوجيههذاوحان.آراميةصيغةهناالصيفةأننفترض

.deVog.)6ؤبل+كهوالأصيلالعريي nab)،اسم!ذلكوهناك،+تحفمث*الاسمولقابل

تليها(+.التيوالصفحات2،4518،)الأغاني+ال!فمث..العرييالعلم

.Journalasiat.0188فييردإنهوئقال5!ةلملمه*،الاسمالمقارنةبابمنريننويذ!ر Janأين(

والعشرين.الحاديالنقشمنالثانيالسطر!ذلكقارنفيها؟(؟يرد

قارنإخوئها"؟11:أر!سوسعلىالجمعبصيغةالمتصلضميرالفائبةآحيه":11يعود:السطرالثالث

عشر.الثامنالنقشمنالأولالسطرفيهـ"يبن

،المثالسبيلعلى،)قارنفيهاشكلا،اضنريخ"111:نولدحه111.يحر"اص:الرابعالسطر

11قبزا"خفزيعنيوالذي،بالفعليتصلوفيما.الرابعالبيت،943،الثالثالبيب،193الحماسة

13011(،9101هشام)ابنانظر

تاجيزلد)ولا،()القاموس+خفز!*أي،جوحة()وليس+*خوخة":نولد!ه:الخامسالسطر

أساسذوهناالمذ!ورالمعنىأنغير،اللفظةهذهعلىشواهدتوجدولاذلك(؟علىالعروس

(Wright،و،الجوهريقارن،للسيلالجارفةالقوةلوصفيستخدمفالفعل؟مقبولمعجمي

2".28)1726,.Opusc.arab،الأرضفيحفرةأوشرخاا.أحدثبمعنىأي.**
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ح"11.نمدل!لمة"تصحيف:نولدحه:حدم11:السادسالسطر

*.قليلعنإلالزوجهاتخرجولا،الرئيسالشخصهمالمتوفيانوأخواها+المرأة:نولد!ه

منالسابعالسطرفي!التصحيف،حا.ري+بلحلمةتصحيف:حي."ب:الثامنالسطر

النقشمنالخامسالسطرقارن،العددعلىالدالةبالعلاماتيتصلوفيماالعاشر.النقش

السابع.

النحاتأبياسمذحرعنغفلعندماالنقشهذافيثالثةمرةالصاتبأخطأ:التاسعالسطر

را!.*ب!لمةبعد؟!غئذةاغئد

الثالثداوتينقشوهوعشر،السادسالنقمش

ميلاديةوالثلاثينالتاسعةللسنةالموافقة،للحارثةوالاريعينالثامنةللسنةنيسان!مؤرخ

/اجترس1و/يم!مد/بعي/درا/كبهـ/ندأ.

/ولاووهـ/لديوهـ/شبنلا/كرهـبس/رنوب1ر/ب2.

/نيعبر1ت/شنن/نيسبيرح/هـم/بنيوهـ/نتت31.

/مرحو/طنبك/لمت/تأحرالا/نموتو4.

/رجويو/1هـن/يرو/1ن/بزيي/دش/نو1ي/شرا/لوهـ/5.عم

هـندا/ركب6.

ت/عبددبدعبعر//ب....م/لعل7.

الحا!م،،قطيئعملالتيالقبر،حفرة*هذه.

وؤابل،ولأولا،لنفسه،الحاحم،أفرونيوسبن.

أربعينسنة،نيسانبشهر.وبنيهم،زوجته.

محمث،النبطملك،اللحارثا،وثمان.

يؤجرأنأو،يرهنأنأو،يبيعأنإنسانلأييحقولا.شعبه.

القبرهذهحفرة.

عملها.،غئدغئذةبن....الأبدإلى.
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منعلماسمأيأجد)ولمعليهشواهدولا،"قطيئ""أي:نولد!هو":يم!"مالأوفيالسطر

.مطى(الجذر

.ةي؟قى؟لىء/71أنه"يفلب:نولد!ه:سا"نربوا:الثانيالسطر

ا"وللاسمتصحيفأنهعنديويرجحؤائل"؟،11الاسمهيفهل،واضحةالاسمقراءةو":لااو

.لت

الثالثة.الملاحظةال!تابآخرفيانظر101:نوم*ت:الرابعالسطر

(.)الأولغئذةغئدابن()الثانيالل!ؤفبهوالنحاتأنالظنأغلب:السابعالسطر

عشرالرابعداؤلينقمث!وهوعشر،السابحالنقش

ميلاديةوالثللاثينالتاسعةللسنةالموافقة،للحارثةوالاريعينالثامنةالسنةيئمؤرخ

أهـأتبرت/نبيقلوو/مقيمر/بي/شبلي/دا/قبرهـ/ندا.

نمهـ/يدبق/نبين/مل/كوهـم/قصداوهـم/لدلي..-2.

................ب/تقب/كتت/بيقنوي/شب3.

/يشب.../....مت/كم/..ر/.قبتتي/ودهـ/بر/قبيت4.

يدا/وحجا/علي/دي/شبأ/زن!أ/أؤخبخ.ت/قفيلثن....بل5.

نبطك/ملت/ترحلا/نومتون/يعبر1ت/بشند/وحلبهـ/ب6.

هـعمم/رح7.

بنتاءاولئتيقة،فقيغبنلشتئيئالذيالقبر،اأهذا1011

منبيدهيبرزقنو!ل،إليهمالحقذويوأقرب،اوألأولادهما.2.

................،........!تالتوئتيقة!ثتئيئ3.

شتئيئ....................ئقبروأن،بهائقبر4.

...قبرخقزة،أعلاه............5.
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النبط،ملك،لحارثةولفانأربعينبسنةحصزا.6.

ا.اشعبهفحب.7

نقشفيالإهمالفيأفرطالنحاتأنذلكإلىيجتمع،القنوطإلىيدعوسيئالحجرحال

.القراءةغيرمؤحدةمواضعولفة.عسيرالقراءةباتحتىالنص

*شبقراءةأنغير،هناو"بش11قراءةينبغيأنهالأمرأولحسبتي":ب"ش:الثالثالسطر

حرفحان!ن،!شبيهيهناكالمر!دةالقراءةإنبل،الثالثالسطرفيمستحيلةو"

السادسالنقشمنالأولالسطرفيي"+د!لمةفي،مثلأ،الحالهو!ما،مشوفاالياء

بشقراءةصحتفإن.نفسهالنقشمنالثانيالسطرفيي..،شر!لمةفيأو،والعشرين

.Chwolsonخولسون8لدىالواردالثتئاي"اي*بش11التدمريبالاسمشبيفاالاسمهذا!اني"

11،*شتئة،"شتبالث"،"شتبيمث!االعلمأسماءمنهتشتقوالذي،"شمث"منأنه"يغلب:نولد!ه

ال!تاب.آخرفيالأولىالملاحظةانظرا!شئبيبة"".،!!شتئوتة"

الشذر"شجر+لفروهوةالقاموسفيجاء!ما،"ئئقة""تصغيرللاسم:نولد!هت":قيب"ن

مثلأ(*.،4،973،ياقوتعندجاءحما،!ئيق*منهاالجمعواسم،"ئيقة"ئضبطما)عادة

11أهـأتر*بالسطرآخرال!لمةتحونأنيمحن

ياء.الىالأولىالتاءتغييرنوىالنحاتأنيبدور*:تقب*ت:الرابعالسطر

مندا.حلا!بعشرالثانيالنقشمنالسابعالسطرفيحتبتد":لحو*ب:الخامسالسطر

.هـيودلحوعشر:الرابعالنقشمنالسادسالسطرفيالحتابةقارن.العلةحرفغير

والعشرونالحاديداوتينقشوهوعشر،الثامنالنقش

غيرمؤرخ

لوهـ/ينبلوا/يتنزمت/مرت/برت/ينشكي/دا/ركبهـ/ندأ.

هـ/بنت

/ملد/ععهـم/لديو2.

Danielخولسوندانيل" Chwolsonسريانيةنقوشئانشر،بالتلمودعائماحان،)0182-1191(روسيمستشرقا

قيرزخستان.من
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ولبناتها،،ولبنيها،اتمافينيةفزةبنتقبرش!يتةحفرةاهذء101

11.الأبدإلى،وأولادهم2.

(1..امرأة)اسما.ش!يتة*"أينولدء:ت":ينك+ش:الأولالسطر

(.دارجرجل)اسم*فزة"ت":ر*م

وهو،ا*يحنز*مقراءةالىعمد،111ن+زمنالاسملاشتقاقريننمنتحاشياا+:تينز"م

."زمنالاسماشتقاقمنالاشتقاقحيثمنأنسبهوولا،ال!تابةحيثمنجائز،غيراقتراح

111.ن

نسبة،صيغةالصلمةعديم!نلذامستبعذا.111ن*زمناللفظةاشتقاق!ان+لما:نولد!ه

اللفظةوتقابل،معروفةقبيلةوهي،قافينقبيلةإلىنسبةعدهاهولتفسيرهاالاحتمالاتوأقرب

11،فزئتة"قبيلةالىحذلكالنسبةت!ونأنيم!نأو.*المافينيةالعرييةاللفظةالنقشهذافي

111.11!فزيخئةأي

11.مؤنثعلىإلاتدلأنيمحنلاهـ"ينا!بأنعنغفلريننأنالعجيبومن

عشرالثانيداؤدينقشوهوعشرالتاسعالنقش

ا،رثةاللص.....فيمؤرخ

/تعميري/بنو/هـجروت/عنمو/عبدي/دا/كبرهـ/ند4.

/ي/هـودوهـم/حراوهـم/لديوهـم/شبلنو/هـبور/ب2.

/ن!ذ...........هـ/يوعهـ/لوت/عنمر/حابا/هـوي3.

...ر/ح00001ت/ذقخي/يتابهـو/ا/ركبن/مهـ/لقح4.

هـ/لقح!/تفي..........اوهـجرو/ر/حابا/هـويهـو/./..5.

.........................في/تفيأؤهـ/لوت/عنمر/حلا...6.

..........................ب/ل1ن/سل!عيب/كسهـا/ل7.1

...........................ب/ل1ن/يعلسب/كست/كو8.
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.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

01

غعيزةابناوقاجرفئغةعملالتيالقبرحفرة"هذه

وقن،وذرشهما،وأولادهما،لنضشيهما،ؤفب!ابن

...........لهفيحون)؟(ةفئقةذريةمنحان

....ذلكبعدفليحنالقبرتلكةحفرةمنحصته

حصته.......قا!رذريةمني!ونالذي...

ممهويونفنغةلذرية...

[J]الملكااولسيدنا....،سلعألفمالألإله

........................سلعألفمالأمثلها

.السادسالنقشمنالثانيالسطرانظر:ت*نع+م:الأولالسطر

البيت،927والحماسة?911،14!227،5دريد)ابن"قاجزالاسم*قارن:نولد!هو*:ر"هـج

11.ا"فقاجزاوالاسمالأخيرمنالخامس

حيث،الخامسالسطرفيأوضحأنهإلا،الأولالسطرفيالهاءحرفأصابخرائاأنومع

في101جر"ح،الحجزهوالقديمةالمدينةاسمإنثم،ر."(تا"ا)وليسمؤحدةر..ح"اتسبقه

التبعيض.تفيدر+حاب11فيوالباءعشر.الرابعالنقشمنالسادسالسطرانظر،النبطية

السنةفيمورخا!انوربما.فعلتمماأ!ثرمنهيستخلصأنيمحنولا،الحالسيءالنقش

)أوالمؤرخةغيرالنقوشضمنادراجهعلىتارلخهفيالشكوحملنيةللحارثةعشرةالسادسة

تأريخها(.يم!نلاالتيتلك

السادسداوتينقشوهو،العشرونالنقش

للحاركة...للسنةنيسانفيمؤرخ

/ابدزر/با/نيرم!نقهـي/ل001شبد/عي/دا/كبرهـ/ندا.

/تايا/نملوهـم/لد..............................!/نوخ2.
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هـ/حنلد/يلوهـ/ر/ببقت.ي.............................ن/م.

هـ/لكش/نو1ي/شر/...............هـ؟وحدر/بب؟/تأك؟م؟ل؟و؟.

اولهـ/يتهـن/يري/دلا/...................................

العي/رر/يعكبد/عييا/دن/ماوهـ/يتر/و!يي/د.

اهـأندا/تري/1مدل/كبي/Aولtي/يتابب/تيك.

/نيسنيرح/بو/تومنوا/رشودت/نعلوهـ/كل.

هـ/م/عمرحو/طنبك/ملت/ترحل..........

ي/عدل/كن/مر/يعيو/1هـ/ندا/ركببب/لايتي/دن/مل/كوا.

/حتب1ي/تحرب/ل1ن/يعلسا/ارشوادلهـ/عمي/يتابا.

دبعا.

زئذاابنالمائةقائدالفه)؟(شغدعملالتيالقبرحفرةاهذء101

يأتيوتمن،لولأولإدهما...............اأوخنه2.

خنهولأولاد،بهائمبر...............من.3

انسانلأييحقولا...........بن...ود4.

ولا،يرهنهاولا................5.

أعلاههو!غيرمايعملوقنيؤجرها.أن6.

الم!انهذاعقابضعفعقابعليهفليحن؟م!توب7.

نيسانبشهرومنؤث.شرىذوولعنةحله.8.

شعبه.مح!ث،النبطملك،للحارثةا000اسنة90

،أعلاههومماشيءأييغيرأو،القبرهذهحفرةعنيوففمنو!ل15.

آفتخ.حارثيةسلعألفشرىلذومعهفلي!نأ.ا

عملها+..12

نأيبعدفلا،راجحةالشينحرفقراءة!انت*ان:نولد!ههـي":ل001."ش:الأولالسطر

السينائية؟النقوشفيالورودالثيرالقإ"شغذأيهـي"،لادع!سالمقصودالاسميحون

نأ،الحالبطبيعة،المم!نومن"(.اللاتو"سعد،اقتاةا"شغذالاسمانالاسغهذا)ويشبه

5"لمالهلأءيقابلوالذي،ائلإ"و"شتيغ،ائلإ!.."شئغأي،هـيا.لامك*شالاسميحون

81922,.Wadd).ا!

75
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50!!!2الاسمأما(.302Wetzstein)5"كا!ة2تدمرفيغيرمرةورد،آرامياسما*:دبا!ز

و".بد"زي!ونأنفيغلب(Wadd.213أ)4024.

نأإلا،آثارهامنبقيمما،عناءفي،الحروفعلىئشتدلأنيم!نهـ*:ن*ح:الثانيالسطر

الثالث.السطرآخرفيضحواالاسم

ألبتة.مو!دينغيرالرابعالسطرفيالاسمان:الرابعالسطر

الرابع.النقشمنالثامنالسطرانظري*:ما"د:السابعالسطر

والعشرين،السابعالنقشمنعشرالحاديالسطرفيحذلكوردتهـي":ولعي/تي111

هـا..عمي/يتا.اعشرالحاديالسطرفيفتجدتعودأنتلبثماغيرأنك

السابع.النقشمنالثانيالسطرانظرب":لاتي11العاشر:السطر

الاولداوتينقشوهو،والعشرونالحاديالنقش

ميلاديةوالثلاثينالتاسعةللسنةالموافقةلمال!،الاولىللسنةنيسانشهرفيمؤرخ

/دبي/عدا/دجسمهـ/دنأ.

/اعدالا/رتور/بو/حوكش2.

/بيرحل/ابرهـ/ل1ا/رصببي/د3.

/املكو/لملكهـ/حدت/نشن/نيس4.

عملالذي،العبادةم!ان"هذا10

،لآعدا)؟(تؤرابن)؟(لثتخوخ2.

بشهر)يل.ربإله،بئصرىالذي3.

*.الملكتمايذ،،واحدسنة،نيسان4.

الأعلى،فيوانما،الحبيرةالحجرأضرحةقربموجوذاليسالنقشىهذاأنإلىالنظرألفت

اليمينالىوتجدضيق.صخريممربينهامنيجري،الحوىحبيرمنعددفيهاصخورفي
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مرحزا!انبأنهالم!انلكويوحي".الديوان11المنطقةتلكبدويسميها،!بيرةقاعةذلكمن

داوتيلدىا!للديوانتصويزاوتجد.للأنباطأقيماخرام"ام"ر"حوطنئامعبذا،الآلهةلعبادة

34(.Doughty Pl. XLIV(o).قارنال!وىأما(Doughty Pl. XLV,XLVI)،،فدرست

ذلك:أمثلةومن،!ثيرةأش!الذاتغيرأنها!ثير،خرابوأصابها

!!!ل!

الحجرفي،"االديوان"اقربصخريةحوى

!

يتوسطهاوالتي،(Doughtyno.35)اليسارمنالأولىال!وةفوقموجودهناالمنشوروالنضثى

الصغيرتين.البابعضادتيفيللآلهةتمائيلهناك!انتوربما.المذبحهيئةعلىنحت

الغالبفيالأخيرتردالموضع)في(Voguenab.4!,98,5)قارن111:سجدا!م:الأولالسطر

(ZDMG,535,38ضئمير)؟أمنالنقشفيو!ذلك،111(شجدم11وليس،111دسجم11لفظة

نض!ته،النصبتعنياللفظةأنأماالسامخ.بحرف،شكدون،م!توبةا!ادجسم11تجد

شك.موضعفعندي

غريئاةالاسم!انالقراءةصحتا!إن:نولد!هأحيدة.القراءةو":حوكا!ش:الثانيالسطر

التي01ا!شتؤخخةإلاا!ش!ح*مناسمعلىشاهد،ولاالعربيةفيغيرموجود"س!ح"فالجذر

وجوديفترضأن،الحالبطبيعة،المرءعلىوينبفي".البابيىتاجا!شيئهبمعنىالقاموسيوردها

تعنيالتيالعبرلةح"ك!شأو،"ؤتجذ"تعنيوالتي،الآراميةح"ك"شلتقابلالعربية!اس!ح"

نسيئا!11.

منالثانيالسطر)انظرئصرىمنالرجلأنويبدو.آرامياسمأنها!يغلب:نولد!ه:ا"روت11

أسماءومن!ذلك(.آرامياسموهو،111بلك11الاسميردحيثعشر،الخامسالنقش

51110"لآل!كا!،مل!ج45111(!34،يد"جتدمرفيلأشخاصأسماءتردالتيالآراميةالحيوانات

".دارجعريياسما!ثور"أنإلىالإشارةوتجدر.Eq'&؟111cQacرب!!ص
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فليس،آراميةالصيغة!انتانأما.غيرمعروفالإلههذااسم11:نولد!ها!؟:عد111111؟رع111

نأيم!نأو(خث!(وهي،)عععلااعتياد+أو،لأييما6"استيقاظ:مصدزاتعدهاأنإلالك

يتسمولا(.جك!؟ص،يأ"6"الاسممنمشتقافعلأ)بوصفهاامجيد"1أو،اعتياد"11!ذلكتحون

أنهاغير.الغالبفي،عريية،إذن،فاللفظة.الوجاهةمنقدربأيالاقتراحاتهذهمنأي

وهي،+غرا".،اعرا"1،"غذا"،اعذا"1،اضكلدا"1،اعدا"1:الآتيةالجذورمنأيمنت!ونأنيم!ن

*آفصى"11.تقابلالتي،ى"صب111مثل،*آفغل+وزنعلى،حال!لفي

Vog..p.))6قارنا!:رصبي/بادا:الثالثالسطر 701 ( nab)4!لصب"ادي/يردحيثس

(LevyZDMG,,65223,9186)+ليفيبهقالالذيبالفهمالأخذمن،بعذ،بدولاد!.ح

.as.."3)ورينن 1873 Octول!دلاهلى.,Renan)النقشفيبأنوالقائل(41,.Pozz)لموضعسفاا

هاليفيلرأيمخالفتهمنالرغمعلىهذاأقولفيه.ئعبدشرىذو!ان،بالباء()مسبوق

(.epigr..p ff801!4ش.Ha1evy,Mel)،أ!يدةقراءةاقتراحعلىأجرؤلاأننيمنالرغموعلى

تمافا.النصسياقخارجت!ن،صحيحةو+اهـنر/"بقراءة!انتهـان.الاسملذاك

إلههي،الحالبطبيد"،العبارةلهذهالممنةالوحيدةا"الترجمة:نولدحهل*:ابهـ/رلا

إله11قارن،القبيلةأوللعائلةغابزاشقفاأو،سابقامل!اإيل"زلث11!انوربماإيل".زلث

نأولكزبيغة".*ؤإل!:قائلأربيعةبنفقلهلئقمميمحيث،4،اة9،2والأغاني،)براهيم"

قبيلةمنهاتنحدرالتي!لهاالقبائللمجموعةجدأنهأم،أباهربيعة"11!انإنهناتتساءل

(22ZDMG،النقشفهمينبغيوربما.أرجحعنديالثانيوالاحتمال،أخرىوقبائل،)تغلب(

((601264.No.( de Vog. pنفسه:النحوعلى

ويدعهـ/شلا

ديشعمل111قراءةمنبدلأااشئغيبأ"اوابيعش11أو،و"يعع"شهنائقرأأن)والآولى

صيغةت!ونأنإلايم!نلاوالتي،و!يدعش..مالغريبةالصيغةقراءةتستبعدفبذلك،وا"(

تتفقلاالصيغةهذهأنإلىالإشارةوتجدرفوغيه.وديوادنغتونذهب!ما،"قشامجيذ"جمع

العلةحروففيلا(4624CIGفيفصحفة)!تتت(Wadd.2287)7تل!77!ءإ4؟هىحلمةمع

لال11عبارةأنيغلب،ذلكوالى)(.الزينحرفالشينحرف)أيقابلالصحيحةالأصواتفيولا

ترجمةينبغي،الذا!قمتيئ+.أو،قمئيؤ+إلهتعني(deVog.nab.)4فيالواردةو.ايص3هـ/ق

نأولاحظ)قصتيئ(11.قصبن"لآلس!4(.!35.علما!")5النقشجؤالواردةو"يصل/قا"لعبازة

de)7النضثتينفيتردوا.يص*قلفظة Vog. nab. 6 and)لشخصعادئااسفا."
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111نارهـ/مل1/1رشو"دعشر،الحاديالنقشمنالسادسالسطرفيأعلاهد!رماقارن

سيدنا*.الهشرى"ذو

والاسم،الشواهد(!ثيراسم)وهوا.قالذ"يقابلالذي5ء*،لمهول"الاسم:"نولد!هو!ا:كل+م

النبطي،الملكأما.دارجاسمءهما،علماسميرديعدلمالذيا!قفك"الاسموهو،ه*لمهمل5

فيبحرية"جولةائمسمىالعملمنذلكعلىيستدل!ما،+قفك"وليس،"مايلث+اسمهف!ان

3؟91)الإرتيري"*البحر Erythraei3ءالاأأPeriplus)،(272انظر,Muller,Geogr. gr. min. I،)

،(Nieseنيزهالأستاذذ!رما)بحسبفتجده،يوزيفوسأما؟ة?.Maفيالمه47فيهيردوالذي

الثانيةالصيغةأنولبدو50*لمهى.باسموأخرى،لم!ىi?5باسممرةالملكهذايذحر

منالعاشرةالآية)انظرالنساخلدىشائغا!انالذيه*لمهملأ5القديمبالشاهدمتأثرتصحيف

يونبأن،مع!وشاالأمري!ونأنتمافاويبعديوحناإ.إنجيلمنعشرالثامنالأصحاح

!اسيوساديولدىحدثمشابفاتصحيفاولعل.ه*لمهممل5قاصذاه*،لمهممل5!تبال!اتب

,48 .41 ,94 (32 DioCassius)ففي!تابه.مخطوطاتفيفعلأترده*لمهى5!انتإن

4ول?لمكاولسوىيردلا!ولولا)ع4ول،*س!ا43،+ولولأ2!ا+لمصريةإالحرو11منلأولاالفصل

(Ma1cus.)س!61)بلوتارشولدى.،Plutarch, Antonius)صورةفيالمخطوطةفيالاسميرد

5o.+ل!!ة!لا*

والثلاثونالخامسأوييرنقشوهو،والعشرونالثانيالثقش

ميلاديةواكأريعينالحاديةللسنةالموافقةلمالث/الثالثةللسنةآبمنالثالثفيمؤرخ

/نؤفيلثذئم./..ر/ب./..بد/.عي/دا/ركبهـ/ندا.

يصف،الميلاديالأولالقرنأواسطإلىيرجعأنهيرجح،والتاريخالمولفمجهولعملوهو،الأحمرالبحرآي

والمحيط،العربوبحر،الأحمرالبحرمواننواصفا،المصرلةالمواننمنانطلاقاالتجارلةوالفرصالملاحة

.ي11

!ؤباليونانيةضخفاعملأوضع،ميلادية922عامبمدتو!،الرومانيةالدولةرجالمنورجل،رومانيمورخ

الرومانية.الدولةبا2ريخ

تاريخه.في!اسيوسديووصفها،مصرفيقيصريوليوسخاضهاالتيالحروبهي

منه،والروماناليونانسادةعنعملأعمالهمن.ميلادية127حوالي!ؤتوفي،يونانيوفيلسوف،وأديب،مورخر

أنتوني.ماركالرومانيالقائدعنهناحديثه
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/يدهـ/نتت1ت/ذح!غلوهـ/لديوهـ/بشلنا/نيئمفيت2.

ن؟28/يعدش/نو1ي/رشا/لوق/صدابق/صد1هـ/بن/روبقتي3.

هـ/ندا/ركببب/تكيي/دا/غلثين/موهـ/بر/يتقبيأ/أد40

/يدؤ/بيتش/بخبزن/مهـ/كلب/كتو/1هـ/هـبمو5.

هـ/ندا/ركببهـ/لا/هـويأ/ذؤ./.ئمؤ/!أ/زلثق1و/6/11.عل

/اكلم!ا/كللامت/تلت/شنب/ابح!/111/ؤفيبا/زوشنل/لث7.

عبد11/بسلهـي/الاهـبور/بت/بددعبو/عنبطك/مل8.

....بن....عملالتيالقبرحفرة"هذه.

نأزوجته....وب،ولأولاده،لنفسه،)؟(التيماني.

،اخرأ،شخصلأييحقولافالأحق.الأحق،بهائمبروا.

القبرهذهبحفرةي!تبان،أيبغي؟اوقن،ئقبربهان!011

92

التي،0000!تابأيأوهبة.

القبرهذهحفرةفيلهي!ونفلا......أوأعلاء.

الملك،دأ،لكثلاثسنة،آب3يوم)؟(في.....

01.عملهااالنحاتادالمهؤضثبنغئدغئذة.النبطملك.

أثتاءفيهبتالتيالقويةوالريحالحجرخراببسبب،أفضلصورةفيالنقشنسخأستطعلم

الورقية.للنسخةعملي

م".Aيرعمثل!لمةالثالثالسطرنهايةفيالقارئيتوقع

محقوهو،ييعدئقراأنينبغيالسطرآخر!ؤالتيالحلمةأننولد!ه*يفترض:المؤلفتصولبات!ؤجاء

لأييحق*وليسفي+غذؤبحلمةالصلةوثيقة)وهيصخلاثالسرلانيةال!لمةال!لمةهذهوتقابل.افتراضه!ؤ

عدؤ".)نسان

تردالتير"عيلحلمةالذينغسهالممنىفلها،عدا"!مابممنىزن/ب+م:+نولد!ه:المؤلفتصويباتجؤجاء

"؟"خاربخمعناهاأنام.عادة
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عشرالخامسداوتينقشوهو،والعشرونالثالثالنقش

ميلاديةوالاريعينالسابعةللسنةالموافقة،لمالصالتاسعةالسنةيئم!رخ

رحاوهـ/لدووهـ/لنبشو/يدعشر/بو/نعبلي/دا/ركبهـ/ند.أ

هـ/ندا/برر/كجاو/ي1ن/بزيي/دش/نو1ل/يكا/لوهـ/قدصاو2.

/ربو/اهـنو/نبطك/ملا/ملكو/ملكع/لتشت/شنبم/لعل3.

/اسلبت/ديب4.ع

وذريتهم،وأولاده،لنفسه،شقيذبنلتغنالتيالقبرحفرة"هذه10

القبرهذهحفرةيؤجرأنأو،يبيعأنلإنسانيحقولا.منهمالحقوذوي2.

بنقايئ.النبطملك،الملكياتكتسعبسنةالأبد.إلى3.

.النحاتغبيذة4.

قارنول!ن*بغن"ةأو*بعن*الجذرالمعاجمتذحرلا11:نولد!هو":نع*ب:الأولالسطر

601.و؟لأإ؟لأإ*العبريينالاسمين

يقابلأول!ا(.دارج)!لاهما".شعيذا"أو+شغيذا":نولد!هوا.:ديع"ش:الثانيالسطر

Wadd. 6921) Eoai5oc)،اوروذحثرفأكاي?ه؟ماأ،!.

وأ6*إ"إ:نولد!ه.والعشرينالسابعالنقشمنالتاسعالسطرفي!ذلكالفعليرد:زجا!ي

Paاقيل"1الوزناستخدامأنإلا،6."لإلا `elقاموسيوحيقد!ما،مؤ!ذاليسالسريانيةفي

1سميثبين "Payne-Smith.

والعشرلن.الرابعالنقشمنالثامنالسطرفيأيضئاالاسميردو*:ا"هـن:الثالثالسطر

.deVog.16)لدىيردنفسهالاسمأنولغلب)معروف(.افانن"ا1نولد!ه": nab)،يقابلولعله

11.اواا*هـنبوزولينشرهالذيالنبطيالنقشفيأيضئاولرد،الشواهد()عديد50،474هء5،47

,Sachau,537,38ضئمير)"2منالنبطيالنقشفييرد!ما ZDMG.)حالأيةعلى،وقارن،

والعشرلن.الحاديالنقشمنالثالثالسطرأعلاه

.*غبيذةيقابلت*:عبيد
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والثلاثونالثانيأوييرنقشوهو،والعشرونالرابعالنقش

ميلاديةوالأربعينالتاسعةللسنةالموافقة،لمالثعشرةالحاديةللسنةآذار!مؤرخ

/وديبر/عبا/كرهـبو/يدد/عي/عبدرا/كبهـ/دنأ.

/ابكبر/نوربيتقي/دوهـ/حرالوهـ/لديلوهـ/ل2.

/وحبيبت/برهـ/ندو/عيدم/1و/بتي1/هـند3.

/قنبيي/دن/موي/شلت/برهـ/تتن1ت/تانو4.

هـ/ندا/ربكوهـ/ندو/يديد/عن/مر/شطهـ/يدب5.

/ولملكهـ/دحور/شت/عشنر/د1بيرح/6.عبيد/

هـأيأ/لاهـبور/بت/بددععبو/نبطك/ملا/كلم7.

/ودبعا/يلسبو/توحر/ببصا/وات/ديبعر/بو/وهـنا8.

غتيذبن،الحاحم،غايذعملالتيالقبر،حفرة!هذهأ.

القبربحفرةئدفنونوالذين،ولذريتهم،ولأولاده،لنفسه2.

خبيبأ،بنت،هذاغايذأئم)؟(أفييهذه3.

ئيرزومن،شئفيبنت،زوجته،ئائتةو4.

القبرهذهوحفرةهذا.غائذيدمنعقذابيده5.

قالذعشرةالحاديةالسنة،آذاربشهرغملت6.

الل!ؤفببنغئدغئذة.النبطملك،الملك7.

11.عملوهاخؤاتبنوأفصى،غتيذةبنوقايخى8.

الثاني.النقشمنالثانيالسطرانظرو*:ديع:الأولالسطر

عشرالسادسالنقشمنالثانيوالسطر،العاشرالنقشمنالثانيالسطرانظرا"ا:كر*هـب

11.اغتيذاواا:يدبع

الرابع.النقشمنالثالثالسطرانظرو+:يتب111:الثالثالسطر
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وهو،لقخع!السريانيةفيويرد،دارجاسم،*+خبيمث+:نولد!هو*:يبب+ح:الرابعالسطر

(Wadd.,4021،3021.9902ه!لأ5،5ءلمإءلمفىصورةفياليونانيةالنقوشفيالواردالعلماسم

!ا.(9218.2127

ي!ونأنويم!ن،عليهشواهدولا،ائايتة"1الاسمي!ونأن!ايم!ن:انولد!هاا:تاتا"ن

..تمايل"11...ينيت.ا*نات*أو،"ينوت.ا"نات+منمشتقا

.الحتابآخرجؤالأولىوالملاحظةعشر،الحاديالنقشمنالأولالسطرانظري+:لش11

السابع.النقشمنالثالثالسطرفيحذلكتردا:رام!اشا:الخامسالسطر

والعشرين.الثالثالنقشمنالثالثالسطر+انظرو+:اهـن:الثامنالسطر

العاشر.النقشمنالثامنالسطرانظرا*:صب111

ذلك!.وسوىالأخير،قبلماالسطرفي.262،دريدابن"خؤاث*."تقابل:نولد!هو":تي"ح

الثانيالنضث!منوالتاسعالثامنالسطرين)فيالعلامنسبئينقشقيحذلكالاسمويرد

D..H.انظر،(لخمسينوا Muller, Anzeiger der Wiener Ak. phil.- hist. Cl..17 Dec)
1884((05*)XXVIII.وهو،،الشواهد()العديده"ثا*5الاسغيقابلأنالمم!نمنأنه+إلا

11.و"خوتة،)خوث("خوث"الاسمانومنهما،+حوت"منأو،"حوث"من،الغالبفي

عشرالسادسداؤدينقنت!وهو،والعشرونالخامسالنقش

ميلاديةوالخمسينالخامسةللسنةالموافقة،لمال!؟()عشرةالسابعةالسنة!مؤربخ

و؟/دو!ل/اليوعا/دبعلي/دا/كبرهـ/ندأ.

/هـمم1ي/هـكلالوو/توعي/بن2.

هـ/يدبق/بينن/ملون/حميبرت/3.

/ريتقبي/دب/تقب/كت4.

و؟/لملكت/-113/نشبهـم/حرالوهـم/ل5.
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وتجا،ايلوعلي،لغئداالتيالقبرحفرة"هذه10

أفهمي-ل-كهـ--اولي،غؤثأبناء2.

بيدهيخرجوتمن،جفيانبنت3.

ا.أفيهائقبرأنيم!نأنهصالخا!تائا4.

تمالذ".17بسنة،ولذريتهملم5.

اعبد1منمختصزااسفاأو،آرامياعلماسمي!ونأنإما11:نولد!ها!ا:بدع:الأولالسطر

*.إليهبمضافمتبوغا

عيد!ي)مفل+عاليإيل11السبئيأوالشماليالساميالنمطيتبع*الاسم:نولد!هل*:اليع

؟5إعلأفي(،Wadd.0252)اغلي"1مثل،الأسماءت!ونأنيمصنفهل(.التدمريةفيلب

.الأسماء؟هذءمثلمنمختصرةنفسهاو"محفد

(Wustenfeld,271)!نجذ*،(Wadd.2267)هكا!كا!5انظر،يد"جي!ونأنيم!ن:اوادج

8(:،492دريدابن،ااخذيذ*التصغيرصيغة)انظر(الأسفلمنالرابعالسطر،654)الحماسة

6.لاالعبريةوفي

(".Wadd.4022)4ههـثا5أيضئاوربما*غؤث".*يقابل:نولد!هو":توع:الثانيالسطر

بحسب،ن"مي"ح،لأبيهاأنابما1:نولد!ه.الافعداأ!يدةال!لمةقراءةي+:هـكلا11

(927.D..H Muller, Oesterr. Monatschr.,9187 p)نأفيم!ن،+جميانسبئيااسفا

وان،"جفيان"صيغةعلىالاسمي!ونأنأيضئايبعدولا.أخرىسبئيةأسماءالنقشفيت!ون

،503،5دريدابنمثل*خابم"،نفسهالجذرمنأسماء)وهناكعليهشواهدثمةي!نليم

.(أخرىوصفحات،503،02دريدابنقخمية"و

في،لحنها،تمافامؤ!دةليستعشرةالسابعةالسنةعلىالدالةالأرقام:الخامسالسطر

جذا.راجحة،حال!ل

وا..م!بك/نلا/ملكا"معادةيردالذياللقب*قالك*اسمبعديردلم
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عشرالحاديداؤدينقشوهو،والعشرونالسادسالنقش

ميلاديةوالخمسينالتاسعةللسنةالموافقةلمالث،والعشرينالحاديةالسنةفيمؤرخ

هـأ/اشبلنو/هـبوت/برت/هـينت/عبدي/دا/كبرهـ/ندا.

نا/بأزيي/دش/نو1ي/شرا/لوم/علعد/هـ/خراوهـ/دلولو2.

أنأ/موهـ/ندا/بكبرو/بجر1ب/يكتو/1ن/يمشكو/31.

أهـا/قصدالهـ/خلقب/يتوي/دهـ/ندر/عيكبد/عيي/د4.

أ!ا/بطنك/ملكا/ملو/لملكهـ/دوحن/يرعشت/نشب5.

لنفسها،ؤفبطبنتهينةعملتالتيالقبر،حفرة*هذهأ.

،بالجيعاأنإنسانلأييحقولاالأبد.إلىوذريتها،ولأولادها2.

Iشاوهـالقبرهذه.حفرةعن!تائا)؟(ي!تبأنأويمنحأناو3.

امنهاأحقهوتمنحصتهتثوب،غيرذلكيفعل4.

+.النبطملكتمالذ،وواحدعشرينبسنة5.

12.11(،278دريد)ابن"هيتة""يقابل:نولد!هت+:ن*هـي:الأولالسطر

D..H.مولرهـ.د..مؤ!دةالحروفقراءةا:وابجر*ا:الثالثالسطر Muller, Oesterr)

(22".1885,Monatsschriftيتبلاأن"ينبفيالعربية*إفجار"ب!لمةالاسمهذاقارن

الأشورية.التذحاريةالنصبعلىتردمشابهةوبعبارات،القبزعلىفخزاأو،!ذئا

إلىأنفسهمالسريانيرجعهوالذي،11!تب+ه!أصالسريانيللفعلمشابفا+أجده:نولد!ه

,Hoffmann.56021064.1245)انظرقه7لأ!اكا!3 BA،فيعادةوترد(ةعديدةمواضعفي

فيعادةالواردةب"ت+ك!لمةتعنيهماتقريئاتعنيو+جرب+افلفظة.خرةالمثالنصوص

.النقوش
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العاشرداوتينقشوهو،والعشرونالسابعالنقش

ميلاديةوالسبعينالثالثةللسنةالموافقةإيل،لربالثانيةللسنةشهرأيار!مؤرخ

هـ/لنبشت/دبدعبعت/برت/هـينلي/دا/ركبهـ/ند.

/تهـينيد/ن/مهـ/يدبق/ينبي/دن/ملوهـ/حراوهـ/لديو.

/يدهـو/ا/ركببر/بقتيي/دب/تقو/1ب/كتا/د.

/بكتيأ/غذ!/ؤفيأت/دبعدبعلطهـوهـ/هـ/ندا/رلاك.

ربت/دبعدبوعا/دت/هـينت/زلثقلثب/كتفي/ؤ!ئمؤفيل/.ع

/ادت/هـينب/1ت/ذلتذغلثئم/غأفي/ذلثن؟/عمشنم/ات/لثملي.

اجترس1ل/ابيقرر/بأ/لث.!/نذأ/زلغلثذت/ذفيلثز/غلبن/فيش!.

...ات/دبدعبعت/قذصنلثفي/لثتؤأ!/نذأ/زلبلث!/قصداو.

/رجايو/1هـ/ندا/ركبن/بزيي/دي/شرش/نو11/هـويا/لو.

/بدعين/موهـ/كلب/كتهـ/ندرا/كببب/لايتو/1هـ/يتأ.

هـ/احطيهـي/لوي/عيت1ي/دا/ي/علدر/عيكا.

/يتحرحد/ب/ل1ن/يعلسب/كسو/تمنووا/شرولد.ا

/تشنر/ي1بيرح/ت/كوو/نبطك/ملل/ابرا/نارملوا.

/وطبنك/ملل/ابرلن/يتترأ.

لنفسها،غئدغئذةبنتليهتةالتيالقبرحفرة"هذه10

هيتةيدمنبيدهيبرزولمن،وذريتها،وأولادها2.

نإالقبرذاتها.بحفرةيقبرأنوثيقةأو!تائاهذه3.

م!توب..أبيها.غئذةلغئدالقبرهذهحفرة4.

بنوغئدغئذةهذههيتةبقبر!تاب)؟(أيامهعلى5.

....أئم،فقي!ة6.

الحا!م،،إيلرقيبلجن..................7.

...غئدةغئد...........،ومخؤله8.

يؤجرهاأنأوالقبر،حفرةيبيعأنمخولأإنساني!ونولا9.

يفعلومن،!تابةأيالقبرهذءحفرةعنيؤلفأنأو01.
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خطيئةعليهي!ن،أم!توب(أعلاههوغيرما.1ا

حارثيةسلعألفمالأوقنوثشرىلذو.12

سنةأياربشهرذلك.مثل،النبطملك،إيلربولسيدنا.)3

".النبطملك،اللرباتتتين140

النقش.منالأوسطالقسمقراءة،للأسف،ئصعب

والعشرين.السادسالنقشمنالأولالسطرانظرت+:ن"هـي:الأولالسطر

الصيغةتلفظأن!ينبغي:نولد!هتمافا.مؤ!دةليستقراءتهاتا":ربا"ق:الخامسالسطر

في،لحعح!،أمم)مض3الآراميةفيالحالهوحما،طويلةالصيغةهذهفيالضمةلأن+قبؤزت"؟

النصفيالحالهوومثلماإرمياءسفرمنوالعشرينالثانيالأصحاحمنعشرةالتاسعةالآية

طويلة!سرحرحةعلىمثالأالنقوشهذهفيأجدفلستذلكوخلا،6(أ؟2برافىأ؟+العبري

تضبطأنالمم!نومنوالياء.الواوالمدبحرفيو!تبتاإلاأصليتينتاطويلةضمحر!ةأو،آ

ذلك+.خلافأو،*قبازت..اللفظة

،حالأيةعلى،والأرجح.دارجةامرأاسم،افقية"ا11:نولد!ها:تاكيلاما:السادسالسطر

غير،(ةامرأاسم:القاموس)قارنالعرييةجؤوروذاأقلالاسمهذا!انوإن،"قيي!ة"قراءته

م11ويرد،حوراننقوشفي؟هلىكالاألمهولوصورةفيإءلم!ممل4هلى5صورةفيمراتعدةيردالاسمأن

de.11(.32)!ذلكلرجلاسفاهناكت"كلي Vog.haur.

بالقدرغيرمؤ!دالحا!ماسمول!ن،مؤكدةالقراءةا!ا:!تسر111:السابعالسطر

نفسه.

هـ++.يمر"شقارن،"حارسإيل11،"رقيبإيلاا!ا:نولد!هل!:ابيق+ر

هوأقدممل!االيونانيذ!رل"؟ابد11وليس،ل!اااربعشر:والرابععشرالثالثالسطران

البيزنطي:إستيفانوسعندجاءفقد)الأول(ة)يل""زلث

لل!!للمئث!لىلممئل!*3يمفىي45زلم4غ7!اغيبمكرةلئ!!ءكه!"لماةكاقه3قلل!ك!لمءكا!5

ئئ!473س!ألم"ي7،ءئل!5ء71"يئاهغ7،لهب!كا!غءةلم!غئمتمبمل!لمةيفى7ئمئمبال!؟هءة4753"ة،لاه3إء

5t!و/ه*M(t),41أء7كا!"*ل!اةع،يئل!*لميضيلياه.ل!أهءةح

الأيونية.أورانيوسلهجةبحسب

87
http://www.al-maktabeh.com



ملك،إيلرباضرباتاتحت،المقدونيأنتيغونسماتحيث،العرببلادجؤقريةا"موئو،

".الموتمصانالعربلغةفياللفظةوتعني،الخامس!تابهفيأورانيوسذ!ر!ما،العرب

عشرالتاسعداوتينقشوهو،والعشرونالثامنالنقش

ميلاديةوالسبعينالخامسةللسنةالموافقة،إيللربالرابعةالسنةفيمؤرخ

/تلوكمت/برت/مالي/دا/ركبهـ/ندأ.

/تنشبهـ/حراوهـ/دلولوهـ/بشلن2.

/ونبطك/ملل/اربلع/رب31.

!مؤتة،بنتالآقةالتيالقبر،حفرة"هذه10

بسنة.وذرلتها،ولأولادها،لنفسها2.

ا..النبطملك،إيللربأربع3.

مختصر)الاسمذلك(.وسوى،33حبيببن)محمد،"آقة1111:نولدحه:اتام111:الأولالسطر

(1..إليهمضافإلىمضافةت..م*الفظةمنالحالبطبيعة

،11"!مؤتةالاسمي!ونأن"يم!ن:نولد!ه.أعلاهمنالإطاراللامتتجاوزتا.:لومك11

منالرابعالبيت،796الحماسةة242،1دريد)ابن11!قيل"قارن،عليهشواهدلاوالذي

(!ا.الأسفل

والعشرونالتاسعالنقش

التاسعةاللوحةالمنشور!داوتيونقشالاربعون،أوبيرنقشوهو

/ببطس/سيتدر/بو/يدبزم/شل

ا!.بطيب،ثيوديوسبنزتجيذ!"سلام
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.DoughtyPl.15)لدىالرسم IXfol)04لدىللرسممطابق(.jg..b (Huber- Berger No

سنتمتزا.ا67النقش

.Wadd،50!آكا!ه2؟ه!ءلمه2ازنيذ"ا11:نولد!ه":9ديب"ز .2127 .0215 .0252 Wetzstein)

؟"كازءلممحر".أ؟"؟*()التدمريالآراميوالاسمالاسمهذابينماالتفريقوينبغي،02(

نأأم656Sسترابولدىوردالذي50)كاق!)ه،5هالاسميقابل"هل:نولد!هسا":يسدت

؟"75ءيغهأو40ة?ي5الاسمبهالمرادول!ونس"يسر"تهوالاسم

عشرةالرابعةاللوحةالمنشور!داوتينقشوهواالثلاثونالنقش

ديا/شبنهـ/ا.دن

او./.ر/./ب001ع.ا/نب2.

وزت..ز/1.لثؤ/3.ع

هـذغلث...ي/.د4.

هـعبشون/ير5.عش

؟ب.....غش/..6.ع.

يننش./ن/.تيما7.

في....1...8.

هـشن......ليل9.

0Aاق.ب......

حجرالقبرالذي10"هذا

........بن2.بنى

...3.على

)؟(....سيدهالذي40

وسبعة5.عشرون

....6

7.مائتين...سنين

الثاني(النقش)العلا،
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النقشامحىوقد،المدينةبواباتإحدىقرب،العلافيلبيتالخارجيةالجهةفيمبنيالحجر

لفةفليس؟نعرفالتيالخطوطأردأمنخطهأن!ما،عليهالعهودلتطاولشديذاامحاء

.!(.ا*،مما.)هم)25فيداوتيرسمهوقد.أوفىقراءةالنصيقرأأنفي!بيررجاء
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النبطيةالنقويىكلىم!اثظات

ت.نولدحه

الواوفهذه،العربيةفيالضمتتوينتماثلوهي،رفععلامةتعدالعلمأسماءنهايةفيالواو10

الحالهذاويجرييرد.أنيم!نأو،العرييةفيالضمتنوينيردأنينبغيحيثدائفاترد

ول!ن،أصلأ،العربيةفيمتصرفةوهي"جمغل*،وزنعلىالتيالمؤنثةالأسماءعلىالأخير

الرابع،النقشمنالثانيالسطرفي"خمث"ذلكأمثلةومن،متصرفةغيرأيضئاتردأنيم!ن

منالثانيالسطرفيو..نيو.اق،والدشرينالسادسالنقشمنالأولالسطرفيو..بوو"ر

عشر.الثالثالنقشمنالثانيالسطرفيو"لمو+ش،الثامنالنقش

المؤنثةالأسماءفيأيةالعربيةفيالمتصرفةالأسماءفيالضمتنوينيجوزلاحيثالواووتسقط

!ثيرة:وهي،جميعهابالتاءتنتهيالتيالأسماءأي:!لها

النقشمنالأولالسطرفيت"رجب11،ت"بددعبع،ت"ترااح:الرجالأسماء(ا

ذلك.وسوى،عشرالخامسالنقشمنالأولالسطرجؤت.اايزو+ج،الثامن

"تلاو"وعشر،الثالثالنقشمنالثانيالسطرفيئنية"،ت"نياباالنساء:أسماء2(

ذلك.وسوىعشر،الرابعالنقشمنيليهوماالثانيالسطرقي!وائلة"

.القاعدةلهذهللنظرلافئااستثناءو!اتون"مالاسمويمثل

م"،مكااكالأسماء:هذهأقصرباستثناء،لنساءأخرىأسماءعلىنفسهالأمرولجري

لاوالذي،الثالثالنقشمنوالعاشر،والسادس،الأولالأسطرجؤالوارد،!!ف!ائم"

الأولالسطرينفيالوارد،هـ"سكسر111اليونانيالاسمأنابدهي،عليهأخرىشواهد

إ.اليوناني7بحرفينتهيعشرالخامسالنقشمنوالرابع

السطروفي،الرابعالنقشمنالثالثالسطرفيالوارد،و"يتب111الاسميعدأنينبغيولا

نأويم!نبلمحير،ونطقه،القاعدةهذهمناستثناءوالعشرينالرابعالنقشمنالثالث

إعرابية.نهايةهناالواوت!نلم،ذلكصحفإن؟عجمياأيصون

هنا.أثبتناهماوالصحيح،عشرالسادسالسطرفيالأصل!
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النقشمنالثامنالسطرفيح"تب+ا.ا!أفغلصيغةعلىالأسماء!ؤأيضئاالواووتسقط

العاشر،النقشمنالثامنالسطرفي111بصو*ا،(deVog.nab.)01م!اعنو*ا،العاشر

النقشمنالثانيالسطرفيص"؟يبوا!ا،والعشرلنالرابعالنقشمنالثامنوالسطر

.السادس

Sةكماder،شرودرخلالمنقراءتهتأحدتوالذي،(deVog.nab.)6و."بلك011أما !c)

52238:ZDMG)،38)535ضنميرنقشفيالواردو+مررو"ا:Sachau, ZDMG)نأفيبعد

دريد)ابنالآذزئم"11يقابلوالذي،"أذزئم*والاسم(38حبيببن)محمد"أخقمث!الاسمإلاي!ونا

./17(1011ا،الطبري66/7؟

في*فروان+!ان..:والنونبالألفالمنتهيةالأسماء!ذلكالواوفيهاتسقطالتيالمواضعومن

التاسع،النقشمنالأولالسطرفي"وألان"العاشر،النقشمنوالرابعالأولالسطرين

النقشمنالثالثالسطرفياحميان"1وحذلك،التاسعالنقشمنالأولالسطرفيو"حهلان"

والخمسين.الثانيالنقشفيو"حنطلانا"(والعشرلنالخامس

فيلاليوع،الرابعالنقشمنالثانيالسطرفي)؟(بوكل101:المر!بةالأسماءوفي

الثانيالنقشمنالأولالسطرفين"سنتو*ق،والعشرينالخامسالنقشمنالأولالسطر

عشرالثالثالسطرينوفي،والعشرلنالحاديالنقشمنالثالثالسطرفيل"ابو+رعشر،

الأولالنقشمنالثانيالسطرفيل"امقيو"م،والعشرينالسابعالنقشمنعشروالرابع

(.شماليةمناطقمنأخرى)وأسماء

السطر!يا.سكلو"االعاشر،النقشمنالأولالسطرفي"cryور111:الأعجميةالأسماءوفي

تسو"هـبعشر،الرابعالنقشمنالأولالسطرفيس"كيرو"ا،الثانيالنقشمنالأول

النقشمنالأولالسطرفيس"نربواو،الخامسالنقشمنالثانيالسطرجؤنوي

السطرفين"يوكلو"م،والعشرينالتاسعالنقشفي،س"يسدو!اتعشر،السادس

الخامس.النقشمنالأول

ذإو*ينريذ*؟يغقز*مثل،المضارعالفعلوزنعلىالتيالرجالأسماءفيالعرييةالنبطيةوتخالف

ضمبحر!ةالنطقفيتنتهيالفعليةالصيغةهذهحانتوربماآخرها.علىتدخلالواوان

أمنقشفيو"رعم"ي،حالأيةعلى،قارنول!ن!هذامثلعلىنقوشناتشتملولا.طويلة

+وكلم*يتدمروفي،وا!يدز"يالسينائيةالنقوشوفي،()الرصاص

deVog.,36.)2125له!كأنمهء،5،*لمك!كألأ5ء،، .a)b(ولإىه،لمهعاا!،ل!ه،لم!)ءلايضئاوأ،

وهو،الأولالمحابيينسفرمنعشرالحاديالأصحاحمنوالثلاثونالتاسعةالآيةذلكاوسوى
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ملكا"يللاسمتصحيفأنهبدولا،ه،ءةى5الىوآخرونيوزيفوسيصححهالذيالاسم

(.العبريالأصل!ؤالوارد،و+

القاضيةالعامةالقاعدةبحسبوذلك،الصيغةهذهمنالمؤنثفيالواوتسقط،ذلكوعدا

.(deVog.nab.)3العرييةفيعليهاشواهدلاالتيتغقزتقابلوالتي،زعما.ت:بسقوطها

النقشمنالثامنالسطرفيالوارد،و!الاهـب1الاسمفيتتجلىللعرييةأخرىمخالفةوثمة

+فتل".فعلأبهاالمقصودو!ان،أ!يدةالاسمقراءة!انتإنهذا،الثالث

الرابعالسطروفي،عشرالحاديالنقشمنالأولالسطرفيالواردة،ي*ل*شالصيغتانأما

النقشمنوالرابع،والثالث،الأولالأسطرفيالواردةي"بو"ش،والعشرينالرابعالنقشمن

"شلأء01للاسمينمقابفتينأجعلهماوأن،و"شتئي"،*شئلأي*أنطقهماأنالآنفأريدعشر،السابع

يأةكهلملمكا!،5ي"ب+زالتدمريالاسمقارن"العرييةفيعليهماشواهدلااللذينو*شئ!

أنيم!نبل،اغزى"1ضرورة4(ح7.!ه.؟!ول)15ي"عزالمؤنثالاسمعدينبفيولا."زثاء

عادةال!تابةفيعنهائعبرى"النهايةلأنةالعرييةفيعليهشواهدلاالذيغزاء"أيضئاي!ون

ءكا.أو!تلفظ!انتوربماة1111صب*اانظر:1الألفبحرف

و"حن،السابعالنقشمنالثانيالسطرفيالواردة،هـ*ماالصيغتانشديذالفئاالنظرويلفت

الاسمهوالأولالاسمي!ونأنيرجحإذ؟العشرينالنقشمنالثالثالسطرفيالواردةهـ،

هاءحانتإننتساءلأنفيم!ن.والعشرينالثالثالنقشمنالأولالسطرفيالوارد،ت*م!ا

العرييةفي)ة(11511ئحتب)!ماالتاءمنبدلأالمبحرةالفترةهذهفي!تبتقدالعرييةالوقف

..ت..(؟منبدلأ

"بوكل111أنايغلبالتعريفابأداةمسبوقمفرداسمالأسماءمنالمجموعةهذهفيوليس

غيرفيتجدالمقابلفيا؟إيل!ا11معمر!باسم(الرابعالنقشمنالثانيالسطرفي)الوارد

يبينوالذي،أالإضافةافيفىApoflaxEلاهو"رقمبل*اسيناءمنالنبطيةالنقوشمنموضع

هذهفيبعدمعروفاي!نلم،العرييةفيالحالهو!ما،المعرفالاسمفيالنهايةتقصيرأن

فيالفإ*،"ؤضثأي،هـي"لاهـب"و*ي":المضاففينجد،وعليه.حينذاكالقديمةاللهجة

و!حلةوالعشرينالرابعالنقشمنالسابعالسطروفي،الثالثالنقشمنعشرالحاديالسطر

منالأولالسطرفي،هـي"لايمو"ت؟التاسعالنقشمنالعاشرالسطرفي،هـي!لاب

زنوبيا.وبينبينهويخلطون،المؤنثةصيغتهبسببلامرأةاسئاالعربيحسبه
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النقوش)وجؤالعشرينالنقشمنالأولالسطرفي،هـي"ل001!اش؟والعشرينالرابعالنقش

العربية.فيعليهشواهدلاالذي+التغلياتجزم1أي،ي"لعبل1م/ر"جالسينائية

.deVog.;3نهاية111لجاعبدفي101لج111المجهولالإلهلاسمليس،المقابلفي nab)

(1Pozzuoliقليلحينقبلأثبتهـمورتمانجيه.و!ان،(السينائيةفيالشواهدعديد)وهو

aflأن &a yovمضاف(فى(011الاسملهذااليونانيةالنقحرةهي,Mordtmann)ل.

Archaologisch- epigr. MittheilungenVIII).نأمقتضاءلطيفاافتراضئانفسههووافترض

CIGهAAFH)ئقرأ!هول*لAATHفييردالإلههذااسم b4643) (AMA.)اسم!انفهل

العربية؟التعريفأداةعليهدخلت-"رائع!اتعنيالتيالآرامية-صأي-ي"؟لج111الإلههذا

لذا،أجنبيشعبمنمأخوذةلفظةأنهافيغلبس!4(7.!ه.؟ءول)13.3ل"اهـب"وفيايل"11أما

آخرها.فيعلامةفلا

38ZDMG:وضئمير)الرصاصم)1غيرمتصرفوهو،و"كملعبدالاسمبنامرو!ان

.Doughty:Pl.)24داوتيوأيضئا535( ,V fol.,8 line2 .v=.u)D.

منالعاشرالسطرجؤيردالذي،111(مو)"د111موارا:فهيألفآخرهافيالتيالصيغأما

الثانيالسطرفي111لبو*كعشر،الخامسالنقشمنالثانيالسطروفيعشر،الثانيالنقش

في111بدوع،العشرينالنقشمنالأولالسطرفيا+بدو"زعشر،الخامسالنقشمن

الخامسالنقشمنالأولالسطر!ؤ111روو"ت،والعشرينالخامسالنقشمنالأولالسطر

ت!ونأنويم!ن)مصري؟(.الخامسالنقشمنالأولالسطرفي111روتو+ب،والعشرين

الدالةهيالنهايةهذءت!ونأن،!ذلك،الممصنمنأنهغير،آرامية!فهاالأسماءهذه

الداخلةالآراميةالتعريفأداة!ذلكت!ونقدول!نها.العربيةى""تالمقصورةالألفعلى

ا"،ابد+عت!ونبحيث،العربيةالتعريفأداةمنبدلأهنااسئخدمت،ال!لماتأواخرعلى

وقد،العربية+الغئذ"للفظةمقابلة،و"بدعل+امن،الحقيقةفي،بديلأ،المثالسبيلعلى

جرىنفسهالأمرأنشديذارجحانأعنديويرجحال!فمث".11للمةمقابلة111لبا!كتصون

هـا!،يش"قالإلهاسمحالهوهذاأن،بعذ،ويغلب،*الجخز"أي،111جر"حالمدينةاسمفي

الحاديالنقشمنالأولالسطرفيالواردةا*صو"رفيالنهايةأماالقيش*.11أي،111شو+ق

.أ!يدةفعريية(امرأةاسم!ان)ربما"زضئوى"بالأحرىأو،"رضواء"أي،عشر

ما،حالأيةعلى،فيهاأجدلمو)ن؟تمافاالأحيدةبالشواهدإلاالسينائيةالنقوشمنآتالم

(.أعلاهسقئهمايناقض

أثبتماه.ماوالصحيح،عشرالثانيالنغشمنالثانيالسطرفي:الأصل!جاء
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.للانتباهلافتنحوعلىثابتةقواعديتبعالإملاء2.

المواضعفيوالواوبالياءال!لمةوسطفيئمثلانالطويلةوالضمةالطويلةال!سرة

فيجاءاهماإننفسهابالطريقة،أولىبابمن،الصوتانهذانوي!تبة!لها

.ال!لماتأواخر

بطبيعة،ئمثلانأ!(-،ش!au=)ةتسهيلهماأو،diphthongeالمر!بتانالحر!تان

منالسابعالسطرفيالواردة،لأ!6برإ،)حقع!ه-هـما"ين.اب:والواوبالياء،الحال

وسوىعشر،الرابعالنقشمنالثامنالسطر،ينرو*ت،عشرالسادسالنقش

السابعالنقشمنعشرالرابعالسطرفي،ن"يترو"ت،المواضعمنذلك

*ييتو"!عشر،الثانيالنقشمنالثامنالسطرفي،ن"يلبو*ا،والعشرين

الشواهد(،)عديدةي"شنو"ز،الشواهد()عديدةي"تراو"ح،الشواهد()عديدة

وتقابلر"يوععشر،الرابعالنقشمنالثالثالسطرجؤوترد،ن"يش"روجمعها

النقشمنالثانيالسطرفي،ختين+وتقابلو"يننو"ح،الشواهد()عديدة"غيز

منالرابعالسطرفيالواردة،ن"يتل"اتفي!ذلكالأمرأنويرجحتالخامس

عشر،الثانيالنقشمنالسادسالسطرفيالواردة،111هـبوو+م،الخامسالنقش

الرابعالسطرفيا*هـبتوو*م،والعشرينالثانيالنقشمنالخامسالسطروفي

عديدةوهي،الثانيالنقشمنالسابعالسطرجؤر!اجوو"ي،السابعالنقشمن

ولسنا.الرابعالنقشمنالأولالسطرفي،..خؤشتمثأي،ب..شوو.اح،الشواهد

علىيدلانال!لماتهذهفيوالياءالواوحرفاحانإن،حالأيةعلى،نعرف

حر!اتإلىتسهيلهابعدالحر!اتهذءعلىأم،الأصليةالمر!بةالحر!ات

!لها.بالنطقالمتعلقةبالتفاصيليتصلفيماحالناوهذا.بسيطة

:5الطويلالعلةحرفعلىأخرىشواهدج.

(.الثالثةالملاحطة)انظر111نومت11،،شون111:ةنطقهصلأ!انفيماأ.

+يك"طم"،:اللهجةهذهفيقصيزاينطقظلأنهويغلب،قصيزايردحيث

النقشمنالسابعالسطرفي،د"لحا"بجانبوإلىر".لثقي،ب"ث

النقشمنالسادسالسطرفي،د"ولح"بأيضئاترد،والعشرينالثاني

الرابعالنقشمنالسادسالسطرفي،هـي"ودحوو"ل،عشرالسابع

(.طويلةالأصلفيحانتأنها)ولغلبعشر
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النقشمنالأولالسطرفي،ن"ويكلاما:الأعجميةال!لماتفي3.

في؟الخامسالنقشمنالثانيالسطرفي،ن*ويستاهـب1ةالخامس

العشرين.النقشمنالأولالسطرفيا!انفيطرن*قتجدالمقابل

تسهيلعنالناشئغيرغالعلةصوتعلىجديدةشواهدعلىالنقوشهذهتشتمللاد.

إيل".11:قارنول!ن!المر!بةالحرحة

:الاستخدام!ثيرةمعينةحلماتفيخاصة،أيضئاوهاء،ألفاالطويلةالفتحةئصتبهـ.

العاشرالسطرفي111ت*د،ا+!قبر،ارب!!ك،اكلا!م:التعريففيأ.

*مجفى*.،ا**د،ا+"ل:!ثيرةأخرىو!لمات،الثالثالنقشمن

منالرابعالسطروفي،الثانيالنقشمنالخامسالسطرفي،هـا"شي"ق2.

منالتاسعالسطرفيا!ايش*قصورةفيأيضئاترد)ول!نالثالثالنقش

ئ!تبالتيالمعزفةالوحيدةاللفظةهيهذهولعلعشر(.الثانيالنقش

دائفا.بالهاءفئ!تب،هـ+نا!دأما،بالهاء

منالخامسالسطرفي،هـ"هـبو"م:دائفابالهاءئتبالن!رةالمؤنث

وا!حعشر،الثانيالنقشمنالسادسالسطروفي،والعشرينالثانيالنقش

و*حد،والعشرلنالسابعالنقشمنعشرالحاديالسطرفي،هـا!ايط

منالرابعوالسطر،والعشرينالرابعالنقشمنالسادسالسطرفيهـ"

الثامن،النضثىمنالتاسعالسطرهـفياو*م،والعشرينالحاديالنقش

عشر.الثانيالنقشمنالثامنالسطروفي

هـ*نو"ب؟والعشرينالسابعالنقشمنالرابعالسطرفي،هـ""هـوالفعل

.deVog.لدى!ذلكورد،الأولالنقشمنالثانيالسطرفي*بنا+ haur)

2..1.,13,301,1,6()؟ .3 nab،النقشمنالثانيالسطرأنحينفي

(.التدمريينلدىدائفاالحالهو!ما،يبدوفيما،111ن+بفيهالسادس

،111هـوي11:ألفاالأحوالأ!ثرفيالصلماتأواخرفييردعندماغالعلةصوتئ!تب!

النقشمنالسادسالسطرو!،عشرالتاسعالنقشمنالثالثالسطرفي!ما

فيا*بصو"ي،والعشرينالسابعالنقشمنالتاسعالسطروفي،والعشرينالثاني

السابع،النقشمنالرابعالسطرفيا!اصبو!تالعاشر،النقشمنالثامنالسطر

السطر!ؤا*تاو"ي،أوالعشرينالثانيالنقشمنالخامسالسطرفي111؟عبا!يوأ
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و"ت،االرابعالنقشمنالسادسالسطرفي111؟ناوا+ي،العشرينالنقشمنالثاني

النقشمنالسادسوالسطر،عشرالسادسالنقشمنالرابعالسطرفي111نوم

النقشمنوالرابعالأولالسطرينفيالواردهـ"سكسر"ااماعشر.السابع

هـ"لالفظةضبط!انوربمالآ.بحرفمنت!يونانياسمفهوعشر،الخامس

.ءلمز4هوالعاشرالنقشمنالثالثالسطرفيالواردة

بعينها،!لماتفيةإلىةالطوللةالحر!ةإمالةسوىالحرحاتالتغيرفيمنيلحظلم3.

السطروفي،عشرالسادسالنقشمنالرابعالسطرفيالواردةانتمو!لمةفيوذلك

هذائستغربولا،(deVog.hazer.,18,1,2)،38ن"ورك)*دعشرالسابعالنقشمنالسابع

)علىأخرىومتفرقا،أحيانأمضطرذا،القدممنذالسريانية!ؤالنونقبليحدثلأنهالتغير

انظر،الشواهدمنذلكوسوى،ولص!منبدلأأحيانأك!م!وترد،لص!المثالسبيل

منبدلأدائفاتردش"نو+ا!لمةأنهوتمافاالمستفربولحن.(SyrischeGra.،كل!ول؟44

ال!لمةهذهعديجوزلاأنهعلى،مصيئالانداؤرقال!ما،يدل:وهذق!كهقي+ء

سفرمنالرابعالأصحاحمنعشرةوالرابعةعشرةالثالثةالآيتينفيالواردة-االم!توبة

فعريية،،!مناةا!:أي،و"تون"بمأما+2.صحيحةغيرعبريةبصبغةمصبوغةلفطة-دانيال

*حيوة*،)مثل"منوة"!ذلكالقرآنفيوتجد،العرييةاللهجةعنناشئة5الطويلةالعلةوحر!ة

ذلك(.وسوى

القواعد:علىمتفرقةاخرىملاحطات4.

الآراميةفيالحالهو)!مااستثناءغيرمامنا.هميزالماالمتصلالغائبضميرأ-

"هـ،ن"*هـوالفترةهذهفيالتدمريةفيصبحأبينما،عزراسفرفيوأحيانأ،المصرية

de)هـم"هـتل"ا!لمةفي"هم"الضميرهذاعلىشواهدلفةو!اندائفا(.ن"

16,.Vog.nab)حمداهل!)لبوزوليالثانيالنبطيالنقشفي،هـما!ينو+ب،.,Pozzoli

.as. 1873 Oct).فتحل،الأفعالبتلكالمتصلةوالضمائرللغائباتالمسندةالأفعالأما

حيثاهم"،1تجدمافثيزا،الدوامعلىالمؤنثةالصيغمحلالمذ!رةالصيغفيها

،النسوةالىمسنذااعملوا"1بمعنىو"عبدالفعل،بعذ،وتجذ،*ء"*هن"تتوقع

مثلما،الثامنالنقشمنالأولالسطروفي،الثالثالنقشمنالثانيالسطرفي!ما

علىفيتر!ونه،القديمالعهدنصفيحتابياخطأيعدونهماتصحيحمنيتحرجونالقديمالعهدمحرروحان8

."المقروءولسمونهالحاشية!ؤصحيحهوشبتون،المحتوب*وسمونه،حاله

الطابع.عبرلةآو،عبرلةألفاظتتخلله،بالآراميةأحثرهفيم!توئادانيالسفروصلنا8
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السطرفي،ن*وربقت.ايوحذلك،القديمالعهدآراميةفي*م!توبة"جاءت

والعشرين.الرابعالنقشمنالثالثالسطروجؤعشر،الثانيالنقشمنالثالث

في!ما،دائفاهـ!حي111"قيفهوالجمعحالةفيبالألفا!ظالمتصلضميرالغائبةأما

النقشمنالأولالسطرهـفيينو"بعشر،الخامسالنقشمنالثالثالسطر

11.يها"-أو،ية"ت11وت!تب،!"لوءالأصلفيتلفظ!انتأنها)يغلبعشرالثامن

في!ماهـا"،ن"اهوnab.34يظهر!!ماالنبطيةفيللمت!لمالمنفصلالضمير

التوراتية.الآرامية

)هذه(ا!ا"د:المؤنثالمفرد،)هذا(هـ*نا!دالمذحر:المفرد:فهيالإشارةأسماءأما

النقشمنالثالثالسطرفي،هـ.ال"ا:الجمع،(العلماسمبعديقعانما)و!ثيزا

سفرمنالعاشرالأصحاحمنعشرةالحاديةالآيةفيالحالهو!ما،العاشر

وتعني،ا""فؤائنطق!انتأنهايغلب،*هـوا!ن".يل!االتدمريةفيبينما،إرمياء

العاشرالسطرفيالحالهوكماهـ،ندئستخدمحيثعادةوئستخدم،..ذاك*

منذلكوسوىعشر،الرابعالنقشمنالرابعالسطروفي،الثالثالنقشمن

11،"نفسهذ!رهسبقاسمعلىتعود!لهاالحالاتهذهفيغيرأنهاةالمواضع

المذ!ور...

المتصلةبهالمفعولعلىالدالةوالعلامة،ي""ددائفاهيفصيغتهالموصولالاسمأما

ا.هـاتايابالضميرهي

النقشمنالخامسالسطر!ؤح"*اصورةفيالإضافةفيب"و"اح""الفظتاترد-ب

والعشرين.السابعالنقشمنالسادسالسطرفيب"و"اعشر،الرابع

السطرهـفيدحور/عش:الأعدادخلالمنيظهرا-002الأعدادترتيب.ج

منالتاسعالسطرفي11تلتور/شوع،والعشرينالرابعالنقشمنالسادس

)قارن:الخامسالنقشمنالرابعالسطرفيع"بشور/شوع،الرابعالنقش

10124:ZDMG).

أفي،إنسان)!لأهـ"لكش/ون111:الآتيةالملاحظاتإبداءفيم!ن،نحوئاأماد.

في!ماش*وق1/1ك11منبدلأوذلك،احد""لامعناها!اقئفيتطن،(إنسان

منالخامسالسطرفيهـ*4ب/كتو"لثعشر؟الرابعالنقشمنالرابعالسطر

والعشرلن.الثانيالنقش
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ي!تبونهؤلاء!ان)ذ،بمستبعدهذاوليس،الجملبناءفير!ا!ةأحيانأتلاحظ

غيرلغتهم.بلفة

السطروفي،والعشرينالثالثالنقشمنالأولالسطرفيهـهـ""ولد:هيالعرييةالسماتأ-5.

منها(،أشيعهـا"دلي11الآراميةالصيغة!انت)وانوالعشرلنالسادسالنقشمنالثاني

فيشلو"و/ت/1وعشر،الخامسالنقشمنوالرابعالثالثالسطرينفي،هـا*ضرلحؤ

عشر،الثانيالنقشمنالسابعالسطرفي،و"نسيب"،الثالثالنقشمنالسادسالسطر

السطروفيعشر،الخامسالنقشمنوالسادسالخامسالسطرينفي111وحاجاو"جوخة"

وفي،الثانيالنقشمنالخامسالسطرفي)فعل(و"لعن"عشر،السابعالنقشمنالخامس

منالثامنالسطروفي،الرابعالنقشمنالرابعالسطروفي،الثالثالنقشمنالثالثالسطر

الثانيالسطرفي)كغل(و*رهن"،العشرينالنقشمنالثامنالسطرفيو"العنة،التاسعالنقش

النقشمنالرابعالسطروفي،السادسالنقشمنالثالثالسطروفي،السادسالنقمث!من

النقشمنالخامسوالسطر،عشرالسادسالنقشمنالخامسالسطروفي،عشرالحادي

النقشمنالثانيالسطرفين"كشم11الآراميةاللفظةتظهرذلكجانب)إلى؟العشرين

السادسالنقشمنالثالثالسطروفيعشر،الرابعالنقشمنالثالثالسطروفي،التاسع

النقشمنالثالثالسطروفيالثانيالنقشمنالتاسعالسطرفي،ت"؟قيلو"ح،(والعشرين

هذامن!ذلكب"لات"ايأنويرجح؟؟قصدابق/صداوقصدو"ا،الرابع

العشرين،النضث!منالعاشرالسطروفي،الثانيالنقشمنالسابعالسطرفيتردوالتي،الباب

السادسالسطرفيالواردةا*نا*يو!ذلك؟والعشرلنالسابعالنقشمنالعاشرالسطروفي

كو"ر"ح111)وأيضئاوالخمسينالخامسالنقشفيالواردةر"ح+اأيضئاوربما!الرابعالنقشمن

111؟(.رب

"ليس*،وتعني،"غيرتعنيوالتي،+غيز!لمة!لهذلكمنالعربيالطئيرعلىدلالةوأشد

هذافيويجدر"عديدةأخرىمواضعوفي،الرابعالنقشمنالخامسالسطرفيالحالهومثلما

ذلك،إلى،وهناكهـ.ا.و/غير+هـ/1هـبوب/مكتي01عبارةإلىخاصئاتنبفاالتنبهالسياق

الرابعالنقشمنالسابعالسطروفيالتاسعالنقشمنالثامنالسطرجؤالوارد،اغئز"1الفعل

يستخدم،خالصعربيوهو،الشواهدالثيرالفاءحرفهذامندلالةوابعدعشر.

السطروفي،الئالثالنقشمنوالعاشرالسابعالسطرينجؤحما،خالصئاعريئااستخدافا

.عديدةأخرىشواهدولهعشر،الخامسالنقشمنالثالث
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المستخدمين)غيروالفاء(الحرفينهذينأنللشكمجالأيدعلابماالتأ!يدويم!ن

حرفانهمابل،الآراميةمنالعريية!ؤدخيلينيصوناأنيم!نلاخالصئاعربئااستخدافا

بالعربية،المت!لمون،الآراميةالنصوصهذه!اتبوانفكفما،النبطيةفيمستخدمانعرييان

النقوشسماتتحمفكطنمافاستعملوهما.،اليدرهنالأملغتهممنالحرفينهذينيجدون

يت!لمون!انواأنهمالا،بالآرامية!تبواوإن،هذهالقبورحفربناةإنالقولعلى!لها

.الأشخاصأسماءوخاصة،العريية

مؤ!دة:عربيةنحويةعناصر

النقشمنالخامسالسطرفي111شرودن/ع"لن":ع*لمنالماضياستخدام-

الثالثالسطر)فيالشئزى"ذو"فغنمثلتمافا،الرابعالنقشمنالرابعوالسطر،الثاني

عليا.والمضارعالفعلئستخذمالتاسعالنقشمنالثامنالسطروفي،الثالثالنقشمن

(.الآراميالنحوبحسبن

ن1ل/ك*و:التاسعالنقشمنالسادسالسطرجؤجاء!ما،ا.امن1باستخدامالجملةبناء

إنسان"و!لاعلي/دل/كن/مب/كتهـ/ند/ارقببب/كتيي/دش/و

وضوخاأشدشاهدوثمة(ا!.إعارة،)بيعأعلاهغيرال!تابة!تابةالقبرهذهحفرةعني!تب

ندو/لبلحلد/يتيي/دهـ/م11عشر:الثانيالنقشمنالثانيالسطرفيذلكمن

وفيجمن"؟-اماا:نوعمنترحيبفهذا،ذ!ور"منهذالخقصسيوند*فان*:يركدن/مهـ/

/ويدعشن/مهـ/لكش/نو1ي/شرا/ل"وعشرالثانيالنقشمنالخامسالسطر

*منأسلوبهناالأسلوب)حيث"إخوانهولا،سعيذلا،إنسانلأييحقولا*هـي*:حواو

(.صريح"البيان

يخالفنحويبناءوهذا،*فن"بعدمني"+دسقوطفيحذلكيتجلىالعربيالتأثيرأنويغلب

وفي،الرابعالنقشمنالسادسالسطرفييعمل"فن،د"بعين/*م:الآراميالنحويالبناء

منالرابعالسطرفي"يبيع"قن،ن"بزين/م11توالعشرينالسابعالنقشمنالعاشرالسطر

نين/ا!مةالثالثالنقشمنالخامسالسطرفي+يشتري*فن،ن"بزين/+م؟الثالثالنقش

فييقبز*فنر"يقبن/مةوالعشرينالخامسالنقشمنالثالثالسطرفيئبرزا!"قن،ق"ب

النقشمنالثانيالسطر!ؤ*يأتيقن111تاين/+م؟الثالثالنقشمنالسادسالسطر

(.عادة،دي+/ن"متردأيضئا)هناتالعشرين

أثبنناه.ماوالصحيحراكببالأصلفيورد
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ر"(.عي)والغينالعينصوتييمثلالعينحرف-

وا!(.لب)"حوالخاءالحاءصوتييمثلالحاءحرف-

حير)*صالضادصوتويمثل(؟(*أقمنىأي،ا"صب)111الصادصوتيمثلالصادحرف-

النقشمنالثانيالسطرفيص"يبو*ا،عشر(الخامسالنقشمنالرابعالسطرفي،ا!ا

عشر(.الحاديالنقشمنالأولالسطرفي111وصوا!ر،السادس

(.والخمسينالثانيالنقشفي،ن"لطحن)والظاءالطاءصوتييمثلالطاءحرف-

.والذالالدالصوتييمثلالدالحرف-

والثاء.التاءصوتييمثلالتاءحرف-

والسين.الشينصوتييمثلالشينحرف-

فمن،السامخحرفتتضمنالنبطيةبالحروفالم!توبةواليونانيةالآراميةال!لماتولأن

نطقها!انبلكااأوالسامخنطقوالمنطقةالفترةتلكفيتنطقت!نلمالسينأنالمؤ!د

الشين.نطقإلىأقرب

العربيةمنشديذاقرئاقريبةالحجرعربيةأنإلىالخلوص،قلتهاعلى،المادةهذهتتيحج.

لأسماءالإعرابيةالنهاياتمثل،لغويةدقائقفياللغتينفاتفاقبعد.فيماظهرتالتيالفصيحة

ال!تابةأن!ما.قاطعةدلالةذلكعلىيدلاناغيز1للفظةالمتطابقوالاستخدام،الأشخاص

علىتدللا،وجوارهاالنبطيةالممل!ةنصوصجؤالواردةالعرييةالأشخاصلأسماءاليونانية

الفصيحة.والعرييةالحجرنقوشلغةبينبالذاتلهجيةفوارق

:أمرانالنظرفيلفت،المضمونحيثمنأما6.

!انوربمانساء.أنشأتهاالقبورهذهمنفستةةالامتلاكعلىللمرأةال!بيرةالقدرةأ-

مدفنقبرفيمنجزءأامتلكالزوجوأن،متزوجات!نبعضهنأنيغلبأنهالا،أراملبعضهن

!لهايملكيؤولالسابعالنقشففيعشر:والخامسالسابعالنقشينخاصةانظر!زوجته

نأ!ذلكالنظريسترعيومما.الرئيسالجزءالمرأةتحوزعشرالخامسالنقشوفي،للمرأة

لهنيبدوماالنساءاستقلالمنالعاليةالدرجةهذهمعويتفقالقبر!ذلك.يرثونالبناتأبناء

تصويرعادةالبطالمةعنأخذواحانواوان،فالأنبام!،النبطيةالنقودعلى!بيرةأهميةمن

بعيذا.شوطافيهاسبقوهمأنهمإلا،النقودعلىالنساء

101
http://www.al-maktabeh.com



الناسحملفقدةم!توئاي!ونأنينبفي،موقتاأم!اندائفا،للمل!يةتبادل!لأنب-

اشتملتأنذلكعنونشأةالدقةبالغقانونئامحملأالمسائلهذهمثلالتجاريةالمحطةهذهفي

غير.عادةالقبوريةالنقوشعليهتشتملعمابدرجاتتزيدمعلوماتعلىالقبوريةالنقوشهذه

فيهللصهان!ان،ربماشديذاتنظيفامنظفاقانونينظاملفة!انأنه!ذلكيرىالمرءأن

موجودةالوثائقأنعشرالثانيالنقشمنالتاسعالسطرجؤوردإذ"الملكتأثيرعنيقلتأثيرلا

وثيقةمصادرمن)997(سترابوسمعهماتوحدالنصوصفإن،الأحوالجميعوعلىالمعبد.في

11.اجذالتنظيمحسنةإنهاكا!كاقغء!"ئاء7إكا!لمبملممه:الأنبام!أرضفي
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الأنبا!ب!لودثدثعاف

غوتشميدأ.فون

وحملة،المخفقةAthenaosأثينيوسحملة:الأنبام!معAntigonosأنتيغونوسهـ2حرب-

Diod.XIX,.001-49)الميلادقبل312عام،توفيقنصفاؤفقتالتي!emetriosديمترلوس

7(.Plut. Demetr.

217،ه"حهأ،،8ع!33ال!بيرأنتيوخوسجيشفيعرييجنودقائد،Zabdibelosبيلأزبدي-

[,97,32)8الميلادقبل )Polyb..V

منالثامنة)الآيةالميلادقبل916عام،ياسونالأعظمال!اهنإليهفرالذي:الأولالحارثة-

(.الثانيالم!ابيينسفرمنالخامسالأصحاح

عامفيويوناتانالميلادقبل164عامفييهودا،الهارنجينالحشمونيينبلادهمفيالأنبامذأجار-

منوالثلاثونالخامسةوالآية،الخامسالأصحاحمنوالعشرونالخامسة)الآيةالميلادقبلا06

(.الأولالم!ابيينسفرمنالتاسعالأصحاح

الم!ابيينسفرمنعشرالحاديالأصحاحمنعشرةالسابعة)الآية:Zabdiel)يلازبدي-

Jos..A,,84يوزيفوسعندهـفر5072ةالأول .J XIII)،كلأ،5،041ديو!ليساليونانيةفي

أستاذأعمل،اليونانيةقبلفيماالشرقوبتاريخ،الشرقيةباللفاتاختص،ا-1887()835ألمانيومستشرقمؤرخ"ا

توبنغن.بجامعة

ليحتل،أثينيوس،قوادهأحدوأرسل،آسياغربعلىسيطرتهبسطالحبير،الإس!ندرقوادأحدهـأنتيفونوس

،ديميتريوس،ابنهبقيادةجيهـثئااليهاأنتيغونوسفبعث،منهامفردأنلبثمالحنه،وخريهافدخلها،البترا

فحاصرها.

الميلاد.قبلا223-87ححم،السلوقيةالأسرةح!امساد!"

.للأنباطوهفالسبوالأشخاصمعحوفةأقواسبينالمجعولةالأسماء32

301

http://www.al-maktabeh.com



.Diod"اديودوروسوعند exc. Escur..02،)1 .p 951 Wess.)Diodorus)حاحفا!ان

عننقلأ،والذي،ول،*س!)ول3!3،414!نفس+3أل!سندرالسوريالملكقتلع،كا!،لآبيه"2

Antiochosثيوسأنتيوخوسألصسندر،ابنآوى،)146(ديودوروس Theosا.أيضئا

سفرمنعشرالحاديالأصحاحمنوالثلاثونالتاسعةالآية):Eimalkuaea?ايمل!وأ-

Jos..A,,15يوفلفوسعند5ء،ءةولمالوس؟الأولالمصابيين .JXIII)،ماهووالأصح

.Diod.exc.)521ء7إ2هـك!!لمإيامل!وس11ديودوروسعندجاء Escur).ديودوروسعننقلأ

!ان،(Arethusaأريثوسافي)ربما48Chalkisل!ال!سالمجاورةالمنطقةفيح!غ)145(

ا.ثيوسلأنتيوخوسمرييا

(deلدىالواردة(33الأولىالسنةمنليست)وهيالمؤرخةغيرالمس!و!ةله:الأولقالذ-

1(,Saulcy,Annuaire de Numismatique IV,,1873 .p.32 Pl. I.المؤرخةالمس!و!ةأما

deنة!e,Revue)ىJوالواردة،اسمهضاعوالذي،الملوكلأحدوالأربعينالثالثةالسنةجؤ Vo)

334,numismatique .N .S XIII. .p,158 Pl. Vالحارثةإلىنسبت!ما،الأوللمالكفنسبت

طولبسبب،تنسبأنوالآولى،الحالينفيوجيهسببغيرمامنPhilhellenالهيلينيةمحب

.Erotimusإروتيموسإلى،عليهاالمذ!ورةالحىفترة

1.43(Diod.01.777)العقبةخليجعندللأنباطبحريةقرصنةحملات- Strabo XVI p،)قبل

الميلاد.قبل117-701قبلأي,58Agatharchidesأجاثرخيدسزمن

المجاورةالمناطقعنأعمالأوخلف،الميلادقبلالثانيالقرن!ؤعاشيونانيوجغرافيمؤرخ،الصقليديودوروس"ا

عنه.النقلالمتأخرونا!ثرالأحمر.للبحر

اليونانية.فو!يسمنطقةمنالشرقيالشماليالطرففيتقع،قديمةيونانيةمدينة.2

الميلاد(.قبلا46)015السلوقيةالدولةحامأحد.ر

اليونانية.أوبياجزلرةفيالرئيسةالمدينة4

ونولدحه.أويتتغبهقالمادقيقااتباغاالتواريخقراءة!ؤأتبغر3

:نشرةمنطباعتهأعيدتأالنبطيةملوكأنقود7ص!أءولوله5ص!34أهع5ص!4س!،اش!،!؟4*بالعنوانالموسومالعمل34

(1868(pp..168-153 PI.)Vلأ!ممر.Revuenumismatique .N S

.Me1angesd'archeologie orientale, append. pp..36-21.1P XII

عنها.و!تبالأحمرالبحرمنالقرلبةالمناطقفيجال،الميلادقبلالفانيالقرنأبناءمنيونانيوجغرافيمؤرخ
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أبنائهمعخرجالذيوهو،و"5اللات"تيمبهالمقصودأنولغلب،4كمة5ءك!ا3إروتيموس-

الدولتينهاتينأضعفتالأهليةالحروب!انتبعدماومصر،سورياعلىغزواتفيالسبعمائة

AntiochosحيزيحينوسوانتيوخوسAntiochosك!ه!ك!غريبوسأنتيوخوس)بين

Kyzikenos،ليوبتراوبين!KleopatraتثؤروسوبطليموسPtolemaos Lathuros)،في

Trog.prol..93,,5)6الميلادقبل301سنةحوالي Just. XXXIX).سابقه،بعدحىوربما

.الأحوالابعدفي،الميلادقبلا93سنةمنذ

14ينايألحسندرحاصرعندما،الميلادقبل79سنةملا!ان:الثانيالحارثة-

Alexander Jannaosطائلغيرمامنمساندتهعلىفات!لوا،الغزيينمدينة.Jos..A J)

313,,XIII).

Jos..B.)هـلوزيفوسأورانيوسعننقلأاسمهنطقهوهذا:الأولغئذة )J،فيالاسموورد

حانقدالذي،ينايأل!سندرالميلادقبل39عامهزم(.Jos.A.)01بحسبكا!غلمة5صورة

Jos..A,,44)وجفغادفؤابالعربمنأخذ .J XIII, ,13 ;5 .B .J I.)أورانيوس،وذحر

فيمدفون،غئذة،المؤلهالملكأن("!هلم*ةتحتSteph.)انظراستيفانوسعندوردبحسبما

السنةمننقديةقطعةوتجد.(Ptol.،417,7:فيالمذ!ورةكا!!ص"9هي!انت)ربماغئذة.2

,deSaulcy,2)عندلغئذةالثالثة Ann. de Num. IV, .p,18 Pl. I.)

موثوقربفى(vsioXoc)!تبتقىvriyovoSةMaxE&ئهـ7قتل:(Rabilos)1الأولايلرب-

الذيالعربيالملكفهوند!لىدل!مل(36.تحتانظر،البيزنطيإستيفانوسنقلأ)أورانيوس5"هول

هذافيلممإح50أنافترضأنوأود،للنطرلافتقولعبدس11حلمةفيهلاسمترجمة؟هدملم!يكأالاسمان+القول3؟

الاسمأنوأحسب،اللفضلتينبينالصوتيالتقابلذلكعلىولدل،(غثدتمني)والتيتيم!حلمةتقابلالاسم

فيتردأنهالىالإشارةوتجدر.مشابهآخراسمأو،"اللات"ثيمالاسمهواليونانيةالحتابةعليهتدلالذي

عاشكالأل!كم5ه5اسمهشخصئاIVX.753()pسترابوولذحر)نولد!ه(11.خالصةيونانيةأسماء،ذلكإلىالحجر،

4!،ش!نأ!75!أ،مم!3ء.ص!اءأولعفانضلر،اللاتبالإلهةيتصلفيمااماأريثوسه.شرقيتقعولايةوتولى،نفسهاالفترةفي

.p(InscriptionsSemitiques.701)بم

الميلاد.قبل301-76حى،الحشمونيينيهوذاملوكأحدا"

المقبة.وخليج،وغزة،البترابينماالواصلالتجاريالطريقعلى،اليومالنقبوسطتقع+غنذة"وهي2

الملك.مقتلبعدأنتيوخوسجيشاليهتراجعالذيالموقعهو،قانا
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ديونيسوسأنتيوخوسالميلادقبل86و87حواليفيقاتل

7(4,01..A .J XIII, ,15 ;1 .B J.

Antiochos Dionysosانظر.Jos)

37ال!ينيةمح!بالثالثالحارثة- Aretas III. Philhellenلدىيونانيةنضد)قطعة(,Visconti

240111.Iconogr.Gr).فيأسسنهأو(4!هقتحت)انظرإستيفانوسذحر،الأولغئذةابن

85حواليفياستولى.V(.Ptol,,517:بطليموسأيضئا)ذحرهاAuaraأوارا"3مدينةأبيهحياة

Coleسورياقلبعلىمل!اوأصبح،دمشقعلىالميلادقبل Syria،هاجمأنلبثماثم

,J.XIII.,4,1)8اليهودية ,15 ;2 .B J؟..Jos.)ديودوروسلدىجاءوبحسبما(,VII05كلعلاDi

سوريا،دمرالذينفسههو،محاربته2Pompeiusئوفبيعلىتوجبالذيفالحارثة15(

دمشقMetellusوميتيلوسLolliusلوليوسواحتلالأريتيري.البحرإلىح!مهووصل

ليعيد،القدسالحارثةحاصرالميلادقبل65عاممنالفصحعيدوفي3.بومبيمنبت!ليف

38سقارويب!ول!ن،للححمهير!انوس Scaurusأث!اءوفي،الحصاريفكأناضطره

Jos..A,,36-2)4أمم!ه)وللأه،3أرسطوبولسهزمهانسحابه .J XIV, ,1 4,2- .3 .B .J I.)وفي

(Plut.!ثيزادمشقحدوديجاوزلمأنهيبدوول!ن،اليهبومبيزحفالميلادقبل63عام

92(5,111،.Pomp..41 App. Mithr..601 Dio .l .c Oros. VI, 6 .p.384 Flor،ذلك،وبعد

.Diod.."912)مستعرضئاتمثالهحمل،الحارثةعلىانتصرحين exc. Vat.)قبل62عاموفي

Jos..A,,18)الثالثالحارثةسقاروسهزمالميلاد .J XIV,,5.1 .B .J)I(نقدقطعةبحسب

!.,Eckhel.،1313لدى .N )V.السنواتفيمؤرخةآراميةحتاباتعليهانقدقطعوثمة

للحارثة،(والثلاثينوالثالثةوالثلاثينالثانية)وليسعشرةوالثامنة،عشرةوالسابعة،الثانية

.Pl,1.157)2لدىمنشورةوهي V.د)،,e Revue numism. .N .S XII!تاde Vo).

.الأنباطمعمعر!ةفيفتل،الميلادقبل4ةو87بينماححم،السلوقيينالححامأحد01

.يونانيونأتباعلمصبحأالذينيونانيصلأغيرمنالح!ائمأ،)ء1عا)!،ا3+الهلينية+محمثلضباتخذ37

الروماني.الحى!ؤسورياأدخلالميلاد(قبل)601-48رومانيقائد2

على7(،،ءولولهأ3.ا"ول7،اول)391لدى،ولصأ3الميلادقبل96عامدمشقفيضريتمستقلةمسحو!ةتدل38

اليهوديةالملحةأنتمافاالصحيحمنيحونوعليه،الحارثةطاعةعلىخرجواذلكقبلحانواقددمشقأهلأن

Jos.)A.مانيوسبنبطليموسيحاصرهاحانالتيالمدينةعنللدفاعجيشئاالميلادقبل07عامبعثتأل!ساندرا

315,,J.XIII,,16,3 .B .J I.

.الأنباطمعحروبهج!فتل.لأختهزوخا!انالذيبومبيبأمرأتمرأ،الرومانيالجيشقوادمنقائد3

هيرحانوساخيهمعالحىعلىاصطرع،القد!!أعظموحاهن،يهوديملك،الأولأرسطوبولسيهوذا"4

بومبي.منبأمرمسموفامات،الأنباطناصرهالذيالثاني
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Jos..A.الميلادقبل55عامفيالأنباطعلى"اGabiniusغابينيوسحملة- .J XIV, ,6 4 .B J)

)مس!وحةالميلادقبل55و06عاميبينما،!،كهول!أدراتأريخبدايةفي،)..78)

.Mionnet,Suppl,)382لدىمنشورةق؟اأعاممنGordianusلغورديانو! VIII).

3.فارسالوسقربالميلادقبل48عامبومبيجانبإلىعربحارب- 3 -Pharsalosأصأ.App)

71(.(1،

صورةفي+اليهودية+الحرب!تابهفييوزيفوسلدى)د!ر)مال!وس(الثانيمالك-

.+أول(.كاالميلادقبل47عامالإس!ندريةمعر!ةفيبخيالةقيصريوليوسأعاقه*الم!ص(5.93

1(1,.Alex.ء"أ،ح!+4أنتيباترأقرضه)!14مالأالميلادقبل43فيالمتوفىمص,,Jos..A .J XIV)

فيليبيمعرحةفيبالنبالرما:عربخيالةحاربالميلادقبل42عاموفي.،1.!.ل،),14)1

Philippi.لحاسيوسنصرة؟(App. Civ. IV, 88 Cassisus.)رفضالميلادقبل04عاموفي

إصلاحإلىذلكبعدسعىول!نه،البرثيينرغبةعندنزولأممل!تهفيهيرودإجارةمالك

Jos..A.,15,14,1-1)1هيرودوبينبينهالأمور .J XIV, .c 14 .B J.)الميلادقبل93عاموفي

B(.Jos.)يذائهإلى!ليوبتراوسعتأ!("XLVIII,5)41مالأ6Ventidius.فينتيديوسغزمه

(418,,J.I،أراضيهمنقسمعنلهايخرجأنالميلادقبل36عامفيواضطر.Plut . nton)

32(.36,Dio. XLIX.22)3يوزيفوسذحرهماأما,,Jos..B .J)Iأعدمأنطونيوسأنمن

اسمبينخلطعنأو،تصحيفعنناشئ،ففهم!ليوبترامنبتحريض36عاممال!وس

الميلاد.قبل48حواليفيتوفي،ببومبيحسنةعلاقةعلىحان،الرومانيةوالدولةالجيشقادةأحد18

الولايةتأريخهووتأريخها،بصرىمنالفرييالشمالإلى!يلومتزاخمسينحواليالواقمةأذرعاتهي28

نفسه.العربيةالرومانية

بهزيمةانتهتقيصر،ولوليوسبومبيبينماحاسمةمعر!ةالميلادقبل48عامفيهاحدثت،اليونانشمالتقع.

بومبي.

والعشرلن.الحاديالنضشمنالرابعالسطرانطرر

عرشها.لاعتلاءهيرودلابنهفمهد،اليهوديةشؤونالرومانولاه.اليهوديةفيالحشمونيالبلاط!ؤعمل،إدومي"4

بالسم.اليهودقتله

وبين،المغتالقيصريوليوسنصيري،وأو!تافيانأنتونيماركبينالمقدونيةفيليبيمدينةقربجرتمعرحة"

!اسيوس.وانتحار،الثانيالفرلقبهزيمةانتهت!قيصريوليوسلاغتيالانتقافاو!اسيوسبروتس

البرثيين.هزمالذيالرومانيالقائد06
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لإعانةجنوذاالميلادقبل32عامالثانيمالكوأرسل.14الحمصيإياملصوسواسممال!وس

5ء*لمهمملأ،اسمصئحف)حيث.إولا!(.وله،،ل!)61الأ!تية"2الحربفيAntoniusأنطونيوس

لى(.30.ول.لى،7*هيرودضدخاسرةمعرحةخاضالميلادقبل31عاموفي؟ه*لمةى(45.فتب

!.,5،.س!91) .J I.عادتهيرحانوسمعصداقةالميلادقبل31عامأواخرفيعقدقدوتجده.ء

Jos..A,,36-2)هذاعلىوبالأ .J XV.)لبوزوليالثانيالنضث!ويذ!رPozzuoli، ( Journal)

مؤرخبصرىمننقشوهناك،"تالذ"السابعةالسنةAsiat.711أح"+4ش!033))(,1873،)11."366)

.ecentrale.!ش!p.3.301)ح!مهمنعشرةالحاديةالسنةفي Inscr33أde Vogue, S.)

.Plut.الأحمرالبحرالىبإرسالهاحليوبتراأمرتالتيالسفنالأنباطأحرق03عام- nton)

96(.

وزيزا!انشلئاوأن،ملحا!انأنه(XVI,p.782-781)سترابوذ!ر:الثانيغئذة-

Aeliusغالوسآليوسحملةأثماءفيوذلك،الملكأخي"1بلقبمتلقئا،هىءي7أغ5 Gallusعلى

و!انتالميلاد.قبلوالعشرينوالرابعوالعشرلنالخامسالمامينفي،العربجزلرةجنوب

Egraإيجر11 " Iسترابوأنإلاالحجر!ةمدينةبذلك)والمقصودلهتابعةالأحمرالبحرقربالواقعة

هيرودلدىشليا!انحين،الميلادقبلعشرةالحاديةالسنةحواليفيحىدقيقا(.يحنلم

Jos..A,,24)6طائلغيرمامنسالومي38يخطب .J XVI,.7 6 .B .J I.)يزالماوكان

Jos..A.)9العربمعهيرودحربألماءجؤحا!فا .J XVI, c،)فيشقيسقهأنبعدومات

4.أثينودوروسزيارةوقعتالميلاد.قبلالتاسعةالسنةنحو Athenodorosألماءفيالبتراإلى

StraboXVI.977)ح!مه p.)العاشرةالسنةفيمؤرخة،غئذةعهدمنمسحو!اتوتجد

(deSaulcy,Ann.لدى(والعشرينالسادسةالسنةفيمؤرخةليستالحنهاغيرمؤرخوبعضها

98,1,.deNum. IV .p.91Pl).

بالخيانة.اتهمهأنبعدالميلادقبل31عامأنطونيوسقتله،حمصحى"ا

علىللسيطرةوأوحتافيانأنطونيوسبينمالليونانالفرييةالشواطنعلىالميلادقبل31عامجرتممرحة"2

.أنطونيوسبهزيمةانتهت،الرومانيةالدولة

!تابياتصحيخاه*لمةمل5ال!تابةغدتمااذا،هءالم!ول5للاسم!ذلكتصحيفاي!ونأن*ويمحن04

والعشرلن.الحاديالنقشمنالرابعالسطرانظر،)نولد!ه("MANXOCللحتابة

هيرود.أخت

أغسطس.للإمبراطورمعلفاعمل،طرسوسقربولد،(ميلادية7إلىالميلادقبل)74فيلسوف"4
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الجنوبالىواقعبلدعلىحاحفاالميلادقبل24عامفي!ان،اغئذة"1اقاربمن،الحارثة-

1!ومهلو!همن ?Leuke Kome،أزرينهمنالشمالوالىStrab. )7*." )782 Ararene).

حواليفيمل!اصار،Aeneiasإينياسالعرشيتولىأنقبلاسمه!ان:الرابعالحارثة-

بقتله.فأمر،أغسطسإلىسلئاشى.كهه)(..ول.ل!071*09)44الميلاداقبلالتاسعةالسنة

Jos..A,,01-098الميلادقبلالثامنةالسنةفيمل!ا،وردأخذبعدالإمبراطور،وأقره .J XVI)

(35111(،Nicol. Dam. fr. ,5 by Muller.أخرىجرائمعن!شفالسابعةالسنةنحوفي

Jos..A,,392)لسلي .J XVII,,3.2 .B .J)I،أعدم!انقدالذي(.icol..1 c.السنةوفيول

ل(.30.ول.ل01(7*9001.!اليهودعلىحريهفيبجند3لما3ءلأ3فاروساعانالميلادقبلالرابعة

.له.،)5.1)1

Herodesأنتيباسهيرودتزوجتابنتهوحانت Antipas،دامأنبعدطلقهاهذاأنالا

يزالماالحارثةو!انوهيرود.الحارثةبينماالحربميلادية36عامفقامت،طوللأزواجهما

Jos..A,,5)3-1ميلادية37عامTiberiusتيبيريوس.3موتعندمل!ا .J XVIII).رذ!وآخر

منعشرالحاديالأصحاحمنوالثلاثينالثانيةالآيةفيبولسعندميلادية93عامحانله

وترجع.دمشقيحى!انالرابعالحارثةأنذ!راذة!ورنثوسأهلالىالثانيةبولسرسالة

,EMT،ميلادية34عامالىالمدينةهذهفيالمضروبةالإمبراطوريةالنقودأبحر Mionnet)V

Gajosقيصرغايوسلهأقطعهابعدماالحارثةإلىآلتالمدينةحانتاوربما،)286 Caser.

,e,XIII,6-4)فوجيهدينشرهاالتيالنقودعلىالملكهذاوتسفى .p162 + Pl. V!نةde Vo)

)وليسالأولىالسنتينفيالنقودهذهعلىاسمهويظهر12!42،ة7ده5،فى3أي،غفه"زاجم"خابىثة

العقبة.خليجمدخلعلىالواقع*عينونا!أو،*الوجه!!انربما،الأحمرالبحرعلىميناءا"

اليمن.شمال،نجرانواديعلىيقع،الأحمرالبحرعلىميناء"2

.1-12114الصفحات،أدناهانظرأدقلتفاصيل

قامتالتياليهوديةالثورةوقمع،سورياححم،(ميلادية9الىالميلادقبل)46رومانيعسحريوقائدسياسي

للميلاد.الرابعةالسنةفيهيودموتبمد

(.الأردن)فيوبيرياالجليلحى(ميلادية93الىالميلادقبل02)حواليهيرودابن04

ميلادية(37إلىالميلادقبل)42الرومانيةالدولةاباطرةثاني38

وميثرادتيس30،اع"س!!ل!الحبادو!يأرخيليوسالحارثةجانبالىم(،شمبه)مححثاللقبهذااتخذ42

ام،الرومانأمحمثلمكار/ئد!يهلمإ!50اللقبينعلىاعتراضعلىاللقبويشتملةالبسفوريالثانيكهعإ"44!"اأ!ا

الحارثةاتخاذويتفق،الرومانيةللدولةالتابعونالملوكيتخذهماحاناللذينح!،الإمبراطورمح!ث]و!هء،"*ةلم)!
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عشرةوالخامسة،والعاشرة،(الثانية)وليسالأولىالسنواتفيويظهر،وحدهوالعاشرة(الثانية

(،الثلاثين)وليسالخامسةالسنواتوفي،"خفذو"الملحةاسمجانبالى(عشرةالثانية)وليس

الباحثونيرى،أخرىمل!ةجانبالى(والأربعينالرابعة)وليسوالأربعينوالثامنة،والأربعين

حديثأنشرهاالتيالنقودأمااشئقيقة".1أي،ائمؤرخةغيرنقودءعلىمعهتذحرالتيالمل!ةأنها

,deSaulcy.16)سولسيدو Ann. de Num. IV p)ل!ا:صورلا14915)المس!و!تان

(،عشرةالحادية)وليسوالرابعةالثانيةالسنتينفيوحدهتذ!ره(Pl.،)(2)14والمسحو!ة

(،عشرةالثالثة)وليسالثالثةالسنةفيمضروبةمسحوحةعلى"خفذو"واسماسمهويظهر

أما.عشرةالسادسةالسنةفيضئربتببرلينالمسحو!اتخزانةمنأخرىمس!و!ةوعلى

deنأ!e,Inscr..ولش!p3.113)صتيدامنالنقش Vo)الثانية)وليسالخامسةالسنةالىفمؤرخ

Renan,Journal.الثانيبوزوليونقش،عمه"راحما!الحارثةحىمن(والثلاثين Asiat)

،عشرةالثالثةأو،عشرةالثانيةالسنةمنآبشهرفيمؤرخأ)7"*غاش!1،1873,11،033)."366)

,Gildemeisterالأولبوزوليونقش،رينن(لدىوردمماأدق)وهذاعشرةالرابعةاو ZDMG)

(652.p.;015 Levy, ibid, XXIII pللحارثة.(الثلاثين)وليسالعشرينالسنةفيمؤرخأأكلا،ا

والأربعين،الثامنةالسنةمنشهرينبينوماالأولىالسنةبينمافمؤرخةالحجرنقوشأما

الميلادقبلالتاسعةالسنةبينماالفترةفيأي،غيرمقروء43باتوالآخرنيسانشهرأحدهما

.الأحوالأقل!ؤ،ميلادية93سنةمنأبريلشهروحتى

خبروهو،لتيبيريوسب!ريفازراعيةمنشأة!رسأنهزعم،العربملك،Euaxإؤ!سأ-

Damigeronلابيديبوس!*دودميغرونحتابفيورد،نسبتهفيمشحوك de lapidibus

.[(Abelنشرةمن162)الصفحة

فيسيفيروسضريها)مسحو!ةميلادية96و53بينماالفترةفيمؤابربةتقويمبدأ؟-

6زعاممنذالإمبراطورباسمدمشقفيئضربالنقدوعاد؟(Mionnet.1957لدىBMPالعام

كاقلملم!د!507اللقبأما.أغسطسالإمبراطورإزاءالعرشاعتلائهعندأبداهاحانالتيالاستقلاليةمعاللقبلهذا

.العامللنمطفمخالفشائفاغداالذيح!،الشعبامحمث

.112صفحةانظر4

.الميلاديالثانيالقرن(لىاليهالمشار!تابهنسخأب!رترجعاالساحردميغرون
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DOTby,)286ميلادية Mionnet)V،نيروأنفيغلبNero.منوبعضئادمشقفأخذعاد

الحارثة.خففمنضواحيها

67عامآزرالإريتيري(.البحرفيجولة!تابفي؟كالاالمهمملاسمه)جاء:الثالثمالك-

Jos..B.011),4)2اليهودعلىحربهمفيعندهمنبجنودالرومانميلادية J)،زمنفيوحاق

بقليل.ميلادية77سنةسبقوقتفيوذلك،الأنباطعلىملا؟(91)"الجولة11حتابوضع

ابئامال!ايسميلمالكعشرةالسابعةللسنةآبشهرفيالمؤرخصتنخدمنالأولالنقش

,e..*ش!p3.701)غفه*راجم"للخاليثة Inscr!فةde Vo.)عهدهفيا!لؤرخةالحجرنقوشأما

ويظهرححمه.منعشرةالحاديةالسنةالىالأولىالسنةمننيسانبينماالفترةإلىفترجع

deاممرا،اp.166م1P,V.)7مسحو!اتعلىمالك Vogue)11اشئقيفة1وزوجتهأختهجانبإلى

السنةفيمؤرخةالقطعوهذه"خفذو"(.ابنهو!انحينص!،ال!برى*شئقيئة"ابنةأنها)يغلب

(.والثلاثينالثالثة)وليسوالعشرينالثالثةالسنةوفي،(والعشرينالخامسة)وليسالتاسعة

71سنةوحتى،الأحوالأبعدفي،ميلادية94سنةنيسانمنحىقدمالكي!ون،وعليه

ميلادية.

,eXIII,)13-8النقودعلىصئور:الثانيإيلرب- .p167 + Pl. V!لمأdeVo)شئقيئة*،أمهمع*

المس!و!اتوإحدى+تجميقة".،مل!تهجانبإلىذلكبعدمئورثم،إذنقاصزاحينهاف!ان

,deSaulcy..11الأخير)7النوعمن Ann. de Num. IV .p.02 PI)تصونقدسنةفيمؤرخة

نقشأما(.والعشرينالثانية)وليسعشرةالحاديةأو،العاشرةأو،السادسةأو،الخامسة

Sachau,ZDMG,535ضئمير)! XXXVIII)أيارشهرفي،أويتنغقراءةعلىاعتماذا،فمؤرخ

سنة4منأيارفيأي،ايل"ربالملكلحى24السنةفيأي،الرومانيبالطثلخ504!للسنة

الرومانية،للدولةتابعة!بيرةحاضرةأقربفيبهالمعمولالسلوقيالتأريخبحسبميلادية

فياليهودلثورةللتصديفيسباسيانابنهبث،ميلادية68و54بينماححم،الرومانيةالدولةأباطرةخامس

الثاني.بتدميرالهحلانتهتالتيميلادية66عامالقدس

الرييع،فصلبدءليلةفيتبدأالتيالسنةبحمسبأو،السلوقيةالسنةبح!سبالتاريخهذاخمسبإن،سيانالأمر

Simpliciusin.)دمشق!بهامممولأحانوالتي Aristot. Phys. .p 004!26b Bekkقارن(؟(,Clermont- Ganneau)

+(2671884.pءح.Revue .lo6hcra Nov./ D.حسانثي!وسشهرمنالأولفييبدأحانالتأريخذلكإنإذ

C..لىGr.النضثىمنذللىعلىيستدلحما،الميلادقبل131عاممنما،تقريئاآذارلشهرالمقابل1كل!ا،لأحة*30

فيليبالرومانيالإمبراطورابن،الثاني+أغسطس")فيليبباسمPhilippusالأصغرفليبوسيذحرالذي4516

التقؤدم)منHyperberetaeosهايبرليريتيوسشهرمنعشرالخامسفيوذلك،م(،ميلادية238-924،العريي

يتفقلاالثريخمذاأنمع،246لعامأحتوبرشهرمنعشرالخامسفيمزرخأنهأي،557عاممنحا،المقدوني
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النقش4571.عامربيعفيبدأالذيالعامفيملاصارقدايلربفإن،لذلكوتبغا.دمشقأي

,deVogue.)112صتفخدمنالثاني Inscr. Sim.)pإيللربوالعشرلنالخامسةالسنةفيمؤرخ

اياربينماتوارلخهافتتراوحالحجرنقوشأما.ميلاديةوالتسعينالخامسةالسنةفيأي،الثاني

إيل.ربحىمنالرابعةالسنةبينوماالثانيةللسنة

،أ؟ء!ل!ءة3،?بيترياآريبيااس!+هحألا3!،،لا،!15بالماحورنيلوسحؤل:النبطيةالدولةنهاية-

في،وئصرىبتراتقولمفيهابدأالتيتارلخياالحاسمةالسنةتلك!وذلك،رومانيةولايةإلى

Revuearcheol.1865.;266وادينغتون)يذ!رميلادية601سنةآذارمنوالعشرينالثاني p

8472,.dasChron. Pasch. p،منالجاريالعامالىللتوصلطرحهينبغيوهذا،501العام

Eckhel,.D.إيحهيللدىالمنشورةTrajanتراجاننقودهذامعوتتفقوبصرى("بتراتقولم )N

042,V.VI،ديودوروسيذ!رهماعلىنفسهالأمرولجري(14,DioLXVIII)،قارن(

138,,ian.XIV.)!ل!كل،،

رأيتلذاةومسحوحاتحتاباتمنمنهوصلنامالوفرة،!بيرةأهميةالرابعالحارثةلعهد

.الفترةهذهبدايةتأريخجؤالمؤرخوناليهااستندالتيالأسسفيمدققانظزاأنظرأنالنافعمن

Jos..A,,9)4يذ!ريوزيفوس .J XVI)حدثينبينوقعللعرشالرابعالحارثةاعتلاءأن

قريمابتي،ابنيهإعداموالثاني،روماالىالثانيةهيرودرحلةالأول،القارلخمعروفي

ariammeنورس!"2أثبت!ما،الأولالحدثووقعما.،الأولىاولCenotaphia Pisana Noris)

ذاالميلاد.قبلالثامنالعامجؤالثانيالحدثووقع،الميلادقبلعشرالثانيالعامفي.ء153)!

يصونقدأو،نفسهيوزيفوسوضعمنت!ونقدوالتي،حلهالنصعلىالمعلقةالحواشيإن

الفترةتتناولوالتي،عشرالسابعالىعشرالخامسلل!تبتجعل،بتعليقهالهحاتئا!لف

Tribuniciaالترلبونيةسلطاتهلفترةالمتضاربةالطريخاتمع potestas،التوارلخمع،حالأيةعلى،يتفقل!نه

الإس!ندرية.نقودعلىالمضروبة

الثانيفيتبدأالإس!ندريةسنةغرارعلىشمسيةسنةرومانيةولايةذلكبعدغدتالتيالنبطيةللدولةحان43

.Ideler,Handb,)436ارآذمنوالعشرين der Chronol. I.)

الرومانية.الإمبراطوريةإلىالنبطيةالدولةضم،رومانيوسياسيعسحريقائد18

الفاتيحان.لمحتبةوأميئا،بيزابجاممةاستاذأعمل،أ-ك!17()اك!!اثوليحيحاردينال+2
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14أرخيلاوس"اعزلحتىللعرشهيروداعتلاءمن + 12 + 18 Archelaosيتفقوهذا،سنة

الحتاب:وأرخيلاوسهيرودح!مهاالتيالعشروالسنواتوالثلاثينالأربعالسنواتمعتمافا

إعداميندرجذلكبعد،هيرودلحىعشرةالثامنةالسنةفيالمعبدببناءينتهيعشرالخامس

ولوفلفوس.الثلاثينالسنةفيوذلك،عشرالسادسال!تاببهينتهيالخبرالذيوهو،ابنيه

قيسارلةمدينةترش!عنالخبزمباشرةروماإلىالثانيةهيرودرحلةعنالخبربعذيسوق

عنالخبريليما!ليجعلأنهفيبدو،الميلادقبل01عامفي،حديثأئنيت!انتقدالتي

نإيقيئانعرفلاأنناإلىالإشارةمنبدلا،ول!ن.بالفعلبعدهاوقعقدالثانيةرومارحلة

ماتجدلاإذةالتاريخيتسلسهابحسبالأخبارروايةعلىدقيقاحرصئاحرصيوزيفوس!ان

صلة.أيةبعائلتهالمتصلةتليهاالتيالأخباربينوما،لهرودالعمرانيةالإنجازاتعنالأخباربين

هيرودرحلةأثناءفي:بيانهفهذا،هيرودعائلةفيالخلافاتمسألة،الأخيرةالمسألةموضوعأما

منسالومييدطلبقدشلي!انفقد،أوله"شاء.ا+4أ3الطرخونية*2ثورةقمعتروماإلىالثانية

قطاع!بارمنأربعين،هيرودمنانتقافا،العرييةفيفأجاز،خائئافرده،هيرودأخيهايد

قبل،و!ان،ثالثةمرةروماإلىهيرودسافرذلكبعد.الثورةتلكاثرنجوا!انواالذينالطرق

فلماسورلا.حا!م،+iusتيطسبينوماالحبادوحيأرخيلاوسبجنماأصلحيسافر،أن

الطرققطاعمنالنيليستطعلمإذ/أولئكالطرققطاعأقاربعلىقضىرحلتهمنرجع

Sentiusساتورنيوسسينتيوس،سورياحا!مإلىأمرهمهيرودشىثم،نفسهم

Satumius3وز،ئطاقعادتمالدولتهغزواتهملأن؟I.شلئايطالبفراح،ألفابلغحتىعددهم

منهاقترض!انقدولأنه،هذابسببساتورنيوسإلىفشحاه،طائلغيرمامنبتسليمهم

الأمر.فيهائضلحيوفاثلاثينفسحةشلثاأعطىبأن،بينهماساتورنيوسفتوسط،يردهلممالأ

نأهيرودساتورنيوسففوض،روماإلىوسافر،منهبالمطلوبشلييفيأندونالمدةفانصرمت

رأفتا،،الطرققطاعقلعةودمر،أيامثلاثةمسيرةفيهاوخاض،العرييةفغزا،بيدهحقهيأخذ

إلىالرسلوخفتحيا.يزالماوغئذةالمعر!ةتلكووقعت،لملاقاتههبواالذينالعربوهزم

بعثسفارةورد،مهدذاهيرودإلىالإمبراطورفحتب،لأغسطسهيرودفشصابالخبر،شقي

يصبحأنفييأملو!ان،رومافيبعيدنفوذذاغداشليحانفقدةيستقبلهاأندوناليهبها

يأخذأنهذافأبى،أغسطسمنإذندونالحىتولى،الحارث،غئذةخليفةإنإذ،مل!ا

الحدود.غزوعلىجرأةالطرققطاعازداد،وعليه،إليهالحارثسفراءحملهاالتيالعطايا

عزلهوادوم.،والسامرلة،اليهوديةبحىأبوهلهأوصى،(ميلاديةا8الىالميلادقبل)23هيرودابن

إدارته.لسوءميلادية6عامالإمبراطور

.اليومحورانفي*اللجا"منطقةتقابلرومانيةإدارلةمنطقةالطرخونية.2
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أغسطوسف!تب،الإمبراطورفاستمال،ام4JjإلىNikolaosبنيحولاوس"اهيرودوبعث

هيرودشلعندهاابتيه.شأنجؤالأمرإليهوفوض،عنهفيهاصفحهيرودإلىرسالة

صؤر،فيبهيرودوالتقى!نيصولاوسورجع،بالموتابتيهعلىحصمت،بيروتفيمح!مة

إلىابتيههيرودوحملرجفا.فقئل،مختازاقيسارلةفيهيرودأمام2Teronتيرونوحضر

بخنقهما.أمرحيثسبسطية

تأريخعلى،الأخرىهي،ساتورنيوسوسينتيوستيطس،سورياحا!قيولايةفتراتتعينولا

قبل8و12عاميبينماالفترةفيدقيقاتأريخاالرابعبالحارثةالمتصلةالتارلخيةالأحداث

3!ولها،،،ولس!،كل!+هح(ك!ا"ص!س!،س!4"4أ.1)283("*دا"تسومبتافتراضأنمنالرغموعلى.الميلاد

.Liv.perioch.فيالعاشرةالسنةأحداثضمنالمذ!ورةالجيشلرايةالبرثيينإعادةبأن lib)

(CXLI،48فراتيسأبناءتسليمعنخبرطويلمنبقيةPhraatesفيليخدمواتيطس!للحا!م

Mo،ح!اsenمموشنوحانغيرلاافتراضئايظلأنهإلا،وجيهافتراض،أسرىبوصفهمروما

Augusti.p.)2توليفتهإثباتمنتم!ن 142 edأت7أRes gestae)،مس!و!ةإنالقائلة

أبناءتسليمموضوعتتناولالميلادقبل8عامقبلئضربلمأغسطسمس!و!اتمن

الرجليلبسهالذيالثوبش!لعنينشأقدالذيالاعتراضمنالرغمعلىوذلك،فراتيس

تسليمأنأحسبلا،حالأيةعلى،أننيغيرطفلأ.الإمبراطوريناولوهوالقطعةعلىالمصور

الرمزيالتصولرهذائصورأنيمحن،وأبنائهم،وزوجاتهم،الأربعةالبالغينفراتيسأبناء

المجتزء.

السنةفيالعرشاعتلىالحارثةأنافترضن،يوزيفوسيرويهاالتيالأحداثتشابكإلىفبالنظر

.هناكالموصوفةالأحداثيوافقخيرماالفرضهذاباعتبار،الميلادقبلالتاسعة

له.ومستشازاهيرودمنمقرئاوحان،بدمشقالميلادقبل64عامحواليولدمؤرخ،الدمشقينيحولاوسهوا

رجئا.فقتل،هيرودعنقبحزاقناعةبمحاولةهيرودحلاقاتهمه،هيرودجنودأحد2

درس،اللاتينيةبالحتاباتباشتغالهاشتهر،()877ا-)813دا!داول831لاةللا*)ح2!"8دلاتسومبتفيلهلمأوغست.3

فيها.وتوفيببرلين

ميلادية.2والميلادقبل37بينماحى،بارثياملك،الرابعفراتيس48

3091-1817)مومسنتيودور.5 Theodor Mommsen)،الحلاسي!يةتالدراساتفيمختصأهميعد،ألماني

.2091عامالآدابفينوبلجائزةحاز،اليوماساسيةتمدالرومانيالتاريخفيدراساتهتزالما،عشرالتاسعالقرن
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فإنها،النبطيةالدولةبتاريخالتعريففيحديثأالمحتشتفةالنقوشهذهأهميةإلىوبالإضافة

قبل:منممحئاحانممادقةأحثراجابةتأريخيةمسألةعلىللإجابة،ذلكالى،تؤهلنا

3الإرتيري*البحرفيتخريةجولةحتابأنالآننعرففنحن Erythraeiأع*الااPeriplusقد

والذي-العمللهذاSchwanbeckشفانبيكتأريخي!ونوعليه،ميلادية71عامقبلوضع

47.بديعنحوعلىتأكدقد-ابتداءفيهليشكنظرصاحباييحنلم

.N.Rhein,35بم Mus. VII.

شفانبيكاقتراحيعترضماثمةفليس،الثالثمالكعهدعناليومنعرفهغدوناماعلىوبناء،الحقيقةوفي47

0§101+يذ!رهالذيالعملنفسههوأيدينابينالذي*الجولة11حتاببأنالقائل .N .Hأ،IVبلينياناذاء؟أ

ذإ،ميلادية5وا48عاميبينماألفالعملأنأيأحتوبر،شهرمنعشرمشيربالثالثشهرمنالسادسيقارن

فتتغيرمواعيد،الشمسيةالسنةطولعنطولهايختلفالتيالقمرية)!السنةالسثارةالمصرلةالسنة!انت

!تابأنهوالوحيدالخلافووجه.أغسطسمنعشرالحادي!ؤيبدأ(الشمسيةالسنةإلىبالقياسفيهاالأشهر

أنهمايثبتالمملينبينالشديدالتشابهفهذا.الثابتةالإس!ندريةالسنواتبحسبالزمانيحسب""الجولة

متعاصران.
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النقوشفيالواردةالأعلامسماءبأحشاف

."شافئيبهعبةفبئفطةئم

اب

صبيا

ردا

؟يهـكلا

سنربوا

حيوا

يرا

ال

هـتالا

لولا

بولكا

سيلكا

تلا

هـام

يتما

متا

نبوا

ا؟(عد)1رااع

تحبا

116

-،211ء
ا!ئثئلادكوط!لاع

6/2

24/6

23/2

16/2

01/8

9/927/13!8/01/13؟ 8i

عا!لاامقيمب+.وكل111انظر:

ل+.ايبقرل"؟ابارااةلاالي

هـل!ا+زيرهـي.ا؟لهـباا.وانظر:

هـلهـنا+مهـي"ةلاب+!لي+ة

هـلامياتااةهـيالادعاشاي"،

04/3

/3

4/2

2/2

/3

7/2

12/4

/28(

04/2

21/2

15/9؟15؟،14ة01/8R/11؟9/01؟

02/11.

معناها

آب،شهر

؟؟(أبينم)1آئيض

شهر،آذار

مؤنثاسم،آف!يي؟

مذ!ر،س!اا،35"لاهاولهكهفرونيوسأ

محا!

مذ!راسم،أخيئ

شهر،آيار

إيل

11.ال!لهة11

إيلؤل،شهر

مذ!راسم،إيل!ؤف)؟(

مذحراسم،أ*ءاولأل!سب)روس(

إلهة،مؤنثاسم،اللات

مؤنتاسم،آفه

مؤنثاسم،أقية

مؤنثاسم،آقة

مذ!راسم،آئص؟

إلهمذحر،اسم،)آغذا؟(آغرا

مذ!راسم،غئذةغئدبنآفتخ
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النبطية/كلضكلة

وتيبا

يوبتا

بصاا

ابصا

سورا

بسيرا

هـكسسرا

ترجب

يماتبن

ونعب

ابصر

دوج

تايزج

هـموجل

جلسي

ارشود

!مسبد

ولهـب

وهـجر

نتهـيما

نتهـي

هـناو

نويتسهـب

4/3

24/3

01/8

24/8

(/01

14/1

15/1

،8/1

13/2

23/1

21/2

/251

15/1

7/3

57

.2/5

11/6

55/4

3/8

91/1

/261

،1/2

23/3

5/2

!؟*؟+!؟:؟ةنئطبأ؟*؟!؟؟؟!؟زئجة؟7لملمةةئجةفي8؟فيئلىإبيإيذنج3ء

ختأ.مؤنثاسم،؟()الأولىآفييو

ئاكغ)؟(ابنة،خؤلثتمث

مأ،مؤنثاسم،()الثانيةآفيئو

خبيصث.ابنة،غائذالحا!م

ألثمذحر،اسم،()الأولأفصى

لؤضث

ابنمذحر،اسم،()الثانيأقصى

خؤاث

مذ!راسم،آزؤس)؟(3،

مذ!راسم،Aribasآرينس)؟(

مؤنثاسم،Arisoxeأيىسؤ!سيه4،

مذ!راسم،نجخزت5)6(

مؤنثاسم،ئتية

مذحراسم،نجغن

مدينة،ئمئرى

مذ!راسم،)نجذ(نجاذ

مؤنثاسم،خزيئة

مذ!راسم،خففغ

مذ!راسم،جلاسي

إله،شتزىذؤ8!،7،9/37!،84/4!3/4،

028/ة112/8

5،6

2/8؟4

سما،Damasipposمسيبوسدا

مذ!ر

إلهمذ!ر،اسم،)؟(فبل

مذ!راسم،قاجز

ؤضثابنة،مؤنثاسم،()الأولىهيتة

غئدابنة،مؤنثاسم،()الثانيةهيتة

مذحراسم،فايى

اسم،HephAstionهفيستيون

لختينلقبمذ!ر،
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4"فففغ!ففتق!+!ذ
.-4"!*،ء*!(6

ولاو

نلاو

تلاو

تلاو

هـيلوهـبا

هـيلوهـبا

وهـبو

هـبوو

هـبوو

شو)وتوشو

Sr)

ابدز

بديز

بيدز

ي!لاديز

وبح

حبيبو

ارحج

وروح

وروح

شبوحو

للاتصحيفهوهل

118

،!*ةنم،"ة!!ة،،"ء::؟،**ول
لىبهوكلى-،دب!بلهد:؟:بر!!+لم،،،

16/

9/1

3/1

45،،3ب،14/2

3/11

16/7

01/8

/261

91/2

8/1،6

02/1

ب07

92

65

4/2

/243

14/6

01/8

14/5

/41

لأاؤائقة+؟اتالا"وسم

صمناها

الحا-زوجة،مؤنثاسم4،ؤايل؟

قطيى

مذحراسم،ؤالان

خرائم،ابنة،مؤنثاسم،()الأولىؤائقة

!فامأثم

غبدابنة،مونثاسم،()الثانيةؤايتة

ابنمذ!ر،اسم،()الأولالق!ؤفب

ابن،مذ!راسم،()الثانياالفإاؤفب

S()الثانيغئذةغئد

ابنمذ!ر،اسم،()الأولؤضث

أفصى

هينةأبومذ!ر،اسم،()الثانيؤفبأ

أبومذ!ر،اسم،()الثالثؤضث

غميزة

مونثاسمؤشئؤت؟،

مذ!راسم،زئدا

مذ!راسم،زنجذي

مذ!راسم،زبيذ

مذ!راسم،زنجدالن!

مؤنثاسمخثو،

مذحراسم،خبيمث

يلمى!هينةمد،جخزا

أخيئابنمذ!ر،اسم،ل(J)الأخوز

غندأخومذ!ر،اسم،()الثانيخوز

ريبسآوابن،غئذة

مذ!راسم،خؤلثتبط
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ءاللنكة،لنهطه!+.

توحو

تبص!ح

حيمو

حيمو

نيح

هـيلا:حل

ولبح

تحلص

rتلم

تلم!

حميدو

حمين

ولجخم

هـنخ

حنطلن

و/هـبينحن

نوستي

حقطين

موخر

تتخر

حشيكو

بتم!

ا؟طنص!

يبمت

ولهـيك

هـلنك

زاوك

كلبا

كليبت

24/8

ب،51/24

/2:38ا_'

57

9/15

.12/124.

(مرات)ثلاث07

7/

01/2،3،4

83ظ13/1،3

25/3

9/01

،02/23

52

5/2

95

/3146:

!.حارثة*عبدالمربالاسموفي،1-02

5/5

13/1

12/9،15/8خ3/2

/2جة45

12/4

2/1

9/1،5

15

15/2

،3/201

؟ثم!!!)؟4؟!؟عر؟؟؟؟؟ةأةة!بز؟2؟!؟؟"بم

مذ!راسم،خؤاث

مونثاسم،خاطبة

الحا!م،مذحراسم،()الأولخيائم

مذ!راسم،()الثانيخئام

مذ!راسم،خيان

مذ!راسمالفبما،خفف

مذ!راسم،خنص

مذ!راسم،خايصتة

مذكراسم،خفقة

مؤنثاسم،خامقة

مذ!راسم،خقيذ

مذ!راسم،جفيان

مذ!راسم،جفلابخ

مؤنثاسم،خنه

مذحراسم،خئطلان

هفيستيونولقبهمذ!ر،اسمختين

Hephastion

مذ!راسم،ن.ي-ط-ق-ح

مذ!راسمخزاح!،

اسم،(Philopatrisشعبه)مح!تخايىثة

الرابعالحارثةوهومذ!ر،

مذ!راسمخشيذ،

شهر،طيبيت

طئطا

مؤنثاسم،يباقت؟

مذحراسم،!فيل

مذحراسم،!فلان

مذ!راسم،!ؤزا

مذ!راسم،!فبا

مؤنثاسم،ئحقيتة
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صثففئف!سسسثلا!!فئهف!

تلوكم

كمكم

يتانزم

ويم!م

ملكيت

ملكو

ب)نويكلم

(1روت

توعنم

وتومن

تعنم

تعنم

ناعم

هـيلانعم

الميقم

مقيمو

مقيمو

تمر

تتنا

م!وبن

تقيمانب

نسين

قيسين

012

،3/16،01

81/1

16/1

27/6

24/6،25/526/5؟23/3؟2/4؟1

3/1

12/4

2/8!27/12؟8/5؟3/4،89ش2/5

2/ F

،91/1،36

56/2

56/2cالخامسالآراميوالنقش

(8)الش!ل

1/2

/1

17/1

18/1

24/4

1/4

17/1،)5(3

؟16/3؟12/9ة11/7ة5/301/7!2/4؟

21/4ا(!)52/81

95

معناها

مؤنثاسم،حمؤتة

مؤنثاسم،!فام

قبيلةمنأوا.مازن.اقبيلةمنامرأة

اافزيتة+

مذ!راسم،قطيئ

مؤنثاسم،فقية

)مالك،ملكمذ!ر،اسم،فابلث

الثالث(

مذ!راسم،قث!لؤن

مؤنثاسم،قنؤغة

إلهة،مؤنثاسم،فنؤث

ابنمذ!ر،اسم،()الأولفتغة

الأبيض

غميزةابنمذ!ر،اسم،()الثانيفئغة

مذ!راسم،قغنا

مذ!راسم،؟اللهقغان

مذ!راسم،إيلجمميم

جمقيمابنمذحر،اسم،()الأولف!مغ

إيل

شتئيابنمذ!ر،اسم،()الثانيفضغ

مذ!راسم،فزة

مؤنثاسم،ئايتة

فيمعناها،الفالبفي،وهذا،نبط

جميغاالأخرىالمواضع

مرنثاسم،ئبيقة

شهر،نيسان

مذ!راسم،Nikiasنيحياس
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النهطيا!دلا

س)؟(دمقني

هـمعن

وينب

سيطقن

ئمطلثشىن

ابدع

تتدحرعب

بدتعدبع

تبددعبع

تبدعدبع

تبددعبع

تدبدعبع

عبيدو

عبيدت

؟تعبيد

وتوع

عيدو

عيدو

لاعلي

"6i.:!ظيخبئ!كة!لم؟آ"، Fءة،بخ
*؟،"؟4؟الم

96

الخامسالقديمالآراميالنقش

(8)الش!ل

43()قارن4/2

66

8/2

25/1

3/1:الفهؤفبأبو

5/6:خايىثةغئدأبو

9/01:01/8:14/01:أقتخأبو

(نحاتون)و!لهم

؟"؟الثانيالقيما+ؤهبأبو)13/9(12/01

نحات16/7

)نحات(22/824/7؟

14/1

27/1،4،5،68،

24/1

.23/424/8

27/7

25/2

2/1،34،

24/13،

25/1

ة،؟"أأ،أة!ةةةؤئمأ؟"؟!ء؟؟!3*؟ء؟إ
ء8"،*"هـ!"1،+55ثالمم!!؟؟!؟:.!""؟*،"

سما،Nikomedesني!وميديس

رمذ!

مذ!راسم،ئغقة

مذ!راسمئفيئ؟،

مذحراسم،ثهءأص!مم!ألاأني!يتيس

مؤنثاسم؟،

مذ!راسم،غبذا

مذ!راسم،خايىثةغنذ

مذ!راسم،()الأولغئذةغبد

غيرالأباسم،()الثانيغئذةغند

مذحراسممذ!ور،

الف!ؤفبابن،()الثالثغئذةغبد

)الثاني(

ابنمذ!ر،اسم،()الرابعغئذةغند

أرينس

مذحر،اسم،()الخامسغئذةغئد

هيتةأبو

مذ!راسم،غتيذ

قايئأبو)الأول(،غبيذة

)الثاني(غبيذة

مذ!راسم،غؤث

ابنمذحر،اسم،()الأولغائذ

!فيل

رئيس،مذحر،اسم،()الثانيغائذ

غبيذابن

مذ!راسم،إيلمجلي
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ئخمصئثعئتنف!

؟تمدع

تعمير

؟عمند

عنمو

ومعن

نورب

راوتب

في!ق

قينو

شاقي

هـشيق

سنتنف

الرب

الرب

ار!ع

امور

امور

وبور

اوصر

البيرق

طبش

يبش

ووحشك

شكينت

يلش

يلش

122

لحئئف
22/2

91/1

34/

15/1،

53/2

،15/1

5/1

01/2

8/2

21/9

2/3؟3

أ12/

/213

27/14

04/2

12/01

15/2

4/3

27/7

4/9

،17/1

21/1

18/1

24/4

طىلإ+*!فبوكمآ!!بفنأ!مذ-!+ص

6"3

4/

281/3

3،4

"،ء.ممنام!ا

مؤنثاسم،؟()غفذة

مذ!راسم،غميزة

موضعاسم،)غفتاد؟(

مذ!راسم،()الأولغايغ

حاحممذحر،اسم،()الثانيغانجغ

حاحممذ!ر،اسم،قرؤان

قفحيؤنلقبغقم؟،اسم

مؤنثاسمقئة؟،

مؤنثاسم،قين

إله،مذ!راسم،قين!نا

إلهمذ!ر،اسم،قيشاه

مذحراسم،ئتانقؤس

منرجلمذ!ر،اسم،إيلزلت

فايكالملكخدمةفيعمل؟العامة

الثالث

ملذمذ!ر،اسم،()الثانيايلزفي

مذ!راسم،زخغا

نحاتمذ!ر،اسم،()الأولزؤفا

أخومذ!ر،اسم،()الثانيزؤقا

الحاحمابن,Arisoxeآيىسؤخ!يه

خيائم

مؤنثاسمرؤفؤ،

مذحراسم،زضئوى

حا-مذ!ر،اسم،إيلبىقيب

شهر،شبناط

مذ!راسم،شتنني

مذ!راسم،شت!ؤخ

مؤنثاسم،ش!ينة

زضئوىابنمذ!ر،اسم،()الأولشقي

ئايتةأبومذ!ر،اسم،()الثانيشتي
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اللفثلاكنبطيلأ

شليمت

موشل

شلمو

؟نعمش

؟هـيلادعش

وديعش

وديعش

هـ؟دت

سيستد

راوت

هـيلاميت

؟وتيم

اينميت

اتينميت

/12

/13

2/9

/27

0/2

/23

/04

92

21/

7/1

57

4/2

8/2

-لأ-؟!!"ا*2؟+ةيمألمفإثب!موجمن

/3؟4/49ة

47اة

3.5.ا

22/2؟

بخ؟،بر؟يخ؟بز*أ*4؟+طفف!:؟؟9؟!؟،!بر!!بزة؟*لا؟

مونثاسم،شييقة

مؤنثاسم،شلائم

51،ي!فالهء

)شيفغان؟(

مائةقائدمذ!ر،اسماللإ،شغد

مذ!ر،اسم،)الآول(شغيذاوشييذ

ختفابن

مذحر،اسم،()الثانيشقيذأوشييذ

تغنأبو

الهة،مؤنثاسم،ثدى

)heثيودوسيوس )o dosios،اسم

رمذ!

مذ!راسم،تؤزا

مذحراسمالقإ،تيم

تيغ

تيماني،تيغامنرجل

تيمانيات،تيمامننساء

123
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073،-ىلى7--الق!":ء،:2في

2/3

مذحرا

مؤنثا

مذحر2

مؤنث2

مذ!ر3

مؤنث3

مذ!ر4

مذ!ر5

مذ!ر6

مذ!ر7

مؤنث7

مذ!ر8

مذ!ر9

مذ!ر15

امذ!ر1

امذ!ر7

مذ!ر02

مذحر12

مذحر24

مذ!ر27

421

النبطيةالأعداد

الشاهد/-ة:ة؟،!؟.:؟د-!؟،-بر؟ور"!.،!--

.15/4،نيرتن/يتلت

.27/12،حدب/لافي:،حد

وواعشرهـ11دوحر/عش:وفي،21/4:فيهـ،حد

.26/5هـ،دوحن/

)ألفان(12/8،نيرتن/يلبا:في،نيرت

)ثلثان(.15/4

)اتتتان(.27/14،نيترت

22/7.،تلت

)ثلاثة97/هـ،تلتن/يلباجمؤ:هـ،تلت

)6/4،عبراون/ي:عشروفي28/3؟،عبرا

وأربمون(.)أربع129/،عبراون/ي

يلتت:فيو12/8!هـ،ماش/حمفي:،شمخ

(.وثلاثون

.01/7،تشو/نيتلت:في،شت

5/4.،عبشور/عش:في،عبش

03/5.هـ،عبشون/يرعش

،16/3،انومتون/يعبرا:في،انومت

3/2/23.3؟2/4؟،عشت

الآتيين.التركيبينفيرشع

.24/6هـ،دحور/عش

5/4.،عبشور/عش

الآتية.الثلاثةالآمثلةفي،نيرعش

.26/5هـ،دخون/يرعش

6/4.،عبراون/يرشع

.03/5هـ،عبشون/ريعش

يو!ؤ:عشر24/6:،حدة+

،نيرت/نيتلتة

.(لافآ

بعراوفي:(؟عشرونوأربع

)خمس9/5،شمخون/
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المدمد

مذ!ر03

رمذ!35

مذ!ر36

مذ!ر45

مذ!ر44

رمذ!48

مذ!را00

مذ!ر002

مذحر005

رمذ!0001

مذحر0002

رمذ!0003

المملى

25

26

36

43

بز:!ة3!؟8كا-ة؟بز.؟م!بخ!(-،9مئراثث!جبن!!،؟:!..+.

الآتيين.التر!يبين!ؤ،نيتلت

9/9.،مشوحن/تيتل

.01/7،تشون/يلتت

الآتيين.التر!يبينوفي،913/8"12/،ينعبرا

14/9.،عبراون/يعبرا

.16/4،3017/6،انومتون/يعبرا

.8/9هـ،ام

.03/7،نيتما

.12/8هـ،ماش/حم

واحد(.ألف)27/12،حدب/ل91/8،702/11،1!3/9.4/9.11/6.،لبا

.12/8،نيرتن/يبلا

.9/7هـ،لتن/تيبلا

الاعدادعلىالدالةالعلامات

لحلاصاتا

ه

93

ث!إالا

1/4

22/7

3/8

255/

7/5

7/5

8/11

11/7

8ا/'_

,Sachau:3535,38ضئمير)عفيالم!تشفالنبطيالنقشفي ZDMG)أو8العلامةترد

504.المددعلى

الةاللى
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!ءنرألقنهفؤةنر!ةة-

آب

آذار

)يلؤل

أيار

نيسان

شيباط

ملليبت

126

الشهورأسماء

2/6

9/9.13/827/13؟/15؟

21/4)11(ة02/8؟01/7:11/712/9،16/3؟ة/4،3/3

2!2/1/9:15/8
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للأ-اهـالآراميةاسعتعراض

والقطعالنقوشعلىفثبتهوماالأعدادمنجمعتأدناه"الآراميةللأعدادالاستعراض11في

الغالب،في،تتضمنوالسريانية،والتدمرية،الفينيقيةالأعدادتتضمنالتيالأعمدة.النقدية

واردةشواهدسوىتتضمنفلاوالنبطيةالقديمةبالآراميةالمتعلقةالأعمدةاما،نمطيةمعلومات

أما.!لهاالعلاقةذاتالنقدقطعأعرفلااننياذةالحمالالجدولهذايدعيولا.بالفعل

تنبهوا،باعتقادي،الباحثونينفلمخمسةللعددالقديمتانوالآراميةالنبطيةالعلامتان

ي!نلمطن،لهذامشابفاجدولأوضعت1881()عامسابقا!نتوقدقبل.منإليهما

Palaeographical،في7أكلاسأللوحةملحفانشر،الجدولهذا!مال!املأ Society)

(OrientalSeries, Part VI.

127

http://www.al-maktabeh.com



التيمة

!ي

ة!

/2

ثه!

14

is

ةلأ

/!

ولأ

لملمة

.لمجي

لمحر

يركه

ة2

03

ثه3

ثهحم!

حمر5

128

اونطغملىسمنالآراميةهرفلمصض

سر!ثىيكلمر!نمطيضيم2راميمنيالي

ور"ه4،طةلى1!.هـ4جهـه،!3!1

11(11ءلأ*،تء!+ر+1111

+3المء،!ي!ز1113،،ةبلا)ر!11م.4ا.اكا،ءألمألأ"111

لم3لتلأ4"لمأ7برلأئم11ئ!يغ*1111/!ا،11111،05،س!.ا1111

1.لا11111 IJ** IIا!ى//تخث!*ب46،3اا!!

!ح/الأ*بها.،(،1يم!8ءا!ا111111")

حم"سير9لأ،لم+ءصااثاأأ9اأءأاأأاأا1111111

حملم111لا(111111111،111

حم!لمااااyلم"ءا/كغاالم"المو.،+.لى111111111أ)1111111

-ثهـ8!ء"/4ثر17لى"(لم-3ثم:!ي،كص-
73

ا-ص/ءد"مرءم!18سد!.+ء-ا-لا

ثمم11-2*!لم92+قيس!!!رء-11،!-11

ءلما)-ا()حم")ا-11

ء3-ف!أا11الأ-11

!ي-لى،4*""8كلة.ء!م!المىأ))لأ11)اأ-

!حم)-لاالمءاسوء"-طي"1111-

ثحمم)l-،الم"،بر8+ى1111111-

11.اا-ا mثحممااا-لر!+?9\اؤ

-11111 IIIلمثحعم-،لرححس//أممو"(ءابهلا،؟.هكا"ا!-ا

هلأ".زعة؟؟16ربئ،ثم:(؟3ءم!إ.يمفيأ2(-،-+يلإءه

/هىء3)ا(""،قيمم!بما2؟ا-اءاءلاا

nom"لم35"6/1ء،*"لد،رهلابم

وة،لمءلملمبركهـص،3،لأ"ام!

,>,لوا7،ءالى3-7"ك!ا+.111"ألر

07ثه-""،جمغث!/ااشير-؟+

+لم5///+*به!05ى111؟س+-111

ثحم15كليثه-*،م2لملمسلما"111اولا

هء،ل!ث!ه(9؟!"لمة2779ء!ءر3!ر*
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رهـر

كه

46

ال!

5كه

06

07

كاو

ء60

ر55

004

504

423

لمكاهر

هء5

كاوثه

و!!

!كاثه

ء+

كرلمكا

نكاس

غه

كامل"

اونانغرولهوسمنالأرامهةللارللمصض

سر!ثىمكمرينطىضممأرامي!!ي

5531لمح!///لم،"+"للا33ااا!ر!ر

Boaلا؟لاول-لم،كا!ووك!"اااء!ر

حم55ثهك!!ر/()م!اكللأأ1،1"جمم!ء*اا;mءص

حملممي؟92/!ءبمهـ32ص*،-*11"1)11!رء

3007!-(93"ا!يرء-

3000كاوا)!عي"لم11رفى.،"777يرلرء

+55ء333:-(يك)893+!ر!ر-

ء5?مههـ!9اا!؟؟ ،4?ءلر

+5555-6لا99و9كص(9)"+7ء!ر-

-ا-(!)ا-"/-ءا!خاءاهكص

-*/سع؟ا.؟أ!711-

L"///,,;6-ااوا3،
23هـ!-18/ثرو3ع

!،-11(1119(!؟)1151

-:.ه"حلمص!-111!1111)

في-1111(*أإ

111/-ك،ءء؟،ر!!و

ء!1ا/ا-ء

زنردالللنضقئققتئ!!إطو

ح!
حىح،ش/31لم.3!،،!-

.،ئر"ء!-ث

3ثر،!!ر

لى-!،!-

بم"33؟لر-

وى(،الأ!ر-ط

!يبرية،اهـ-

11ا،ء!" d11،+ا!مااول

كلءأ11اأائؤ!فيا1"1الم"ا11-بو.ييم.أ!ببرأ)ئاالمألمل!2-بمومالمئم

912

http://www.al-maktabeh.com



.Papyrusaram.فيوجدتها!نتوالتي،0001العددعلىالدالةالعلامة Vatic،الآقوقعث

منآذارشهرفيصؤرقربعليهغثرالذيالفينيقيالنقشففي،"الفينيقيةصورتهاعلى

Schroder,ZDMG,1885مب)1885عام .p713ff)يا،"*"-العلامةالثانيالسطرفيأقرأ

0701.

013
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النقويث!ميو!و
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*.بد،!+ص*1ء!ىلآ.ص.-**3*----3ءزو،

شت!،99!ا-3!س3:صيىشسسبمل!ص؟به!بيييم!حا!سث!معح!حمصبور-؟"+-!
!-ء!--؟ء4!"،ع:...-ة-*ءهـ-..3.في 1!ي!ف!!تبح!بأ؟،!!ع!!إب-+ج!مع!ى:-ك!01

؟!!كا*4.ء،"به!-لامكنبندتى!-حض؟،س!مسىءصصشأ-،-يا."*:-

بم!!!38-ث!ت!بئ-كىىرر!!لض-!ممى--*4--/
بز!3؟!3"ء3-.،.،-8.*3رءلأ-3 هـ،.-سهـ

كأ8!*بر!ثأ:.،!-ص!ثحم1!، "؟3!ى!ع-!ضء،- .-+!فى

،"2-*

مبببلإيخيم!!كئن!!!3؟بمئب!أثرتج!قىحتن!ف"-فطع+قي،( ثرء."زر،-"كسوو!ش*-.س!

!،ء" ص!!5،ئر.)ء!+،ئخشى!!*ع!سصص--؟
-2ص!1ليىا!-*غن!بركا.

2،/حه!،!ئ!3?!بخصصضال!!اإ!رر،!!إ!ى

جي!2+
،-ء***23!سنىأ!ميعام!رو.ء2!ن!!ع!مى. !ى!ل!جعمفم001-لاء

زو3محضس!شالم!غ؟خاحم!أ"-ور?-.- هـ.33!ءا

"*8ص!-*!صلم!!صتهـص!من!-ء.".،س-"."أ؟--
!!و33--*.كل--.ص!،!*-!!بئ

صس!!"ث!يي!يي!*!-

ء-ا1!بعهم!س!؟!كاء!ء13لار--جمعدهم!*+3ء!-.!-لم-ء

*بر؟ص!ص!"ع3-?.!سص"؟لأك!!ةسب!!.-!تييرلم+شي

*؟!هم!-*-*ه!ص*!3عص!.ع،.3.!عيي!!ثى*لا؟**ء!يي!".\"كىيه!-9
ء-!،هـ""!،،"!كا؟ء،ء--،ء3ء-*!:.-لات؟ء..ا*"+

بسس!6
ط!سر*محي-9

ء؟!ضقدنيبنب!م!!حرو!"!عثض/!-قيإتج!ي!خ!!7!!كب!ءلم01خ!ضئظلم
!"3"*كأ!حم!كم-"!،:

*..!+-.كا:ول1!يم!ئه---
!د*-*،*اكم+3-ك!*ء-.-**،جعهي!ف!ترز!/-ى-.،-

لا*3ش:!**زو-3-هـ*-!!يم 32ءحص---زر-/صلا-صبمكمتخص!ه-3-!،
ص*+ط!!333،ير3!ءفى

.ط!،

خ!

!

331

http://www.al-maktabeh.com



،تز!ط!-
لأ)ك!؟!!طمهر+!لالمءل!ء73!.لم!!..-!،3ء1!هو

كايرلأ7!**؟-ككيم!!7ير*9لأبمر!،ء6؟

*،/ء:،3لم؟لاأ-!،ص3!0!"ء!،**جص،،!صك!برك!

ءكل!*لأ"س!!بر

"زركا!!س

حشىع/ءص

9!8
!سبحم!!ضحمل!-لا

كي!ي33م!*-*ى!محابي!صي!-!

وكثء*!"-رو*

روج!ح!*،!كميهئك!صح!-

م!*جمابوحي!سىجسص و؟*"،!سسوو!
صدءف!لاء-حمسر!!حرصسسمسيص

ضجبمي!ييبخم!يهلاحر!!+"ص!*

134

،-.*!!بم*!حمخت!ر،-.رو!ه،،"-في

،؟ث-"."زر*رزحه3ض!!!-31ء.3.مه
ك!-!3*يم

--5*!خلا*!*زو2::!س-.فيد3،صصفيحمككل

ستغك!ط-**،!-
-.!03ء-!!*ثب""!!جسبم!ض،3*!*!3

،-يخي!م.*!،+3"؟!س!،بر*3!"؟*ك!!ءكقك!طع
4-لأثب!.س!+ء/3كا"بر**يم!

:ص!--!نإ!-**

هع-ي!تظإ!طم!لآ"ط33ع7.؟،

!لأ!!رربزالأ8ك!-!!صورلا/-ض
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،!كا!ص:-3333!ث!سم!!يصت!!عهثيت*!جم!-،أ!!حى!--7---
،!."!.ص*:؟.سعث،-.-خ؟ء،3-ض!..جمإث*-قيج!3(ل!.ة

+-.-،ء،؟+*.:؟.لتحى-7*هـ--020ح!--

،.--صيم!حص!؟+-3.*ي-ممي-لا-*--!..رز.

!؟.--كا--!3-ص*!7-ص3.--،3-ت،*!طه!ت!،!تغ
!+،لهى--.ء*-ء!.!د-.*!3-!"

لا،ءس!*!ه!بم*!رز!؟"*!بركانر/*...*9-8---*.!...؟-\.

،،2!ء--*..*!*..بر!-ير!3ح!*برمحسخيغخه

*"3/ءلمحمنس،:!!ئخثهرز!!!
4123ء*كمع،3ء.3!"!"!سه!سه!،3دص!ء+لالا*72!-.ص"،.-3--+--ء.*

8،.ع!-ء-

!ح!صص-*

ل!سي!ئي!،رزصصرحووصه!"لم!4عفئ!يصيع-.-
-لا3صكر*!ط-سى*ء..ص،!!سخ،؟

!،!""س!ص!سم!،!ضطش!(!-س،-آ
!،؟ء2ء!كح!لمقي!ور--لملأ!.-!خ،!!

:3-!،!-مي*ح!صطيسص-حسأء*ء!م!!!صبيبلإ!ت!*.."كأء3.يمب!م+

لأ،+"*3إ*،33**!3ء***03""!.ء.كا.ء.-!يئ3

ء،*زر3*!ووثرر3!3**3!/ء،-!ب!س!ث!!ني!،-!خمض!هه!!ك!ث -ل!/ىكا!*.!3*!ثثسئثث!--!ع!*!ف"

-*30002لأ!!همض-!يم-أ
31**9"-ءلأءج!خ!.33!?ع!!جمبم--،.،.--ء-.؟.-/،.؟

"ش*!رر.ءلأ-،د.:-لأ ع،بر*،ءبن!!*،3!تيص،!ههم**/ح!مد!كل!متى-أ!مجيعيإ*ب!يز

."*ءص*!-3،لمب!يبيمير-!صي"!بهه.كعى+ء،.ص-.-.زر-ا- لأ-،3.-*!يثص*؟
*.+لا"إبر!7هـكا.1؟.

!ى*3-*"
*7!*!ور-.*توو.-.*

لاى!صصلت!*لم!،ك!ت!!ه!!!من!ئي!مىلأ8!ء8،*!-3..-!!

.نج!*!،ة--ء-ص-**!-+ك!3رو*!طء.ك!

81زربر،-جيصيض!*!3-ء3،ت

حم!ئ!!نلا*كئ!!+!مضغق!،!ت"-!!ض-إ!يمنجب!!؟*!!ئلاخم!،!لأ-؟
حم!ترلا!سسإ"!س-3*.-.صه!سصص.3لأ."-

.32!ب!*!ب!تبت!بم!!كا!*صلأ،*3!-!ع7--!ة-سm!!ما!-طبما!--

"،كأ3/!!!.!*كأ!بم،/-ط-3!3ء!ل!2بن+0؟ع!برس**ء؟.!-،!هح!صبم!!عأ!ج!!بز

!"زر"ء.2ء3!ع!2،3لا3لم،ه!،!م!كفنم!ء!مت!قسبسعول!-خم!+مه3قي"!-جطط!!-13ل!3-
كأصير*،؟بهميسس!جمب!به!ءد!!-ء،كل؟!مى!بم؟حيي2صحمب.-ثن!نى؟.صع

*2:!ء!3*-.ص

كل!--ء
!**!رر"ص!*.-+*كا،3*صكوقيع!؟4ء!تم!ء!جمض

!3!-!/3-!.3*مم!؟-"----ورت---:"+

!!

يلأ

؟
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-5!ح-!ع-؟!"--زوحم!كىكأ،،-لأ!3-،3
لا-.دء.-ح!6-1ء*ةك!!!ص73*.!!!!ع

!؟ع-صسنت*؟يإيم-03؟!"-ص!!مس!كمض*!3--!3جمب!!.!

أ.؟!جلم!.ت-3!وييربمون-!ؤ!!بمانر!+ء*ص،،*
51!ب!احزير.39،!!-،-!/أ!ع*!؟

!طح!تزو!ه!صبهرر!!،(*كا*لأ!يلا

.+!!ث-+.!!:-!تبما.!س!**!-،ءض؟*؟!؟خمنبه!
.لأءحت.-3---+،3*!تكه-جمصع!ء!س،، "وو*ع!تنكبهء:!ثةلا*!جم!الال!ع!

"*-ضم8.!.إ!-!-ء،لأ*بمسيوو!ما*3+لا،

---د!!*3-"؟!-؟!ث!لأ
-46-.كييم:"ى.-؟زر،+،"!*4صي-- -،-صه*.ء!ا3+*!فونص!ة!ء

:!نرخ!*ج!.قي-ممىء.--قن!ر-*3؟ش
-3-!ةت،3!ص!*،!8كل/؟كاص؟*لحشصرز،ء!ض!!
.-.*ص-**"5؟.!:3رر،

ء*!-ء*-ا*سممىث!!زر!*!ب!؟!*

!ولء-ء.!*----:ص*ء،!-؟

،لأ-*د،-،-303لم*،؟.*3!حمهـ+-أ3ء*+--.!.-!.!!"أ-!!!!!،:.
7؟حمي-ر!**

!ء!،**3

--ءا--ءكا!هةء09*إهـ!ء-.-!!ءرر-لأ*،،،

؟،!..ء!هائ!!!ى!!
!ج!!!غلأ*مئاث!-محلا9ي!رر+*لأءلا -خا-7!..:.-ء!ك!*?!

-!ء*ء*!،ع،!!!بي!بلأول-،لا!!-زرب"*؟ح!،ء..ع/"!!كا*!"6
*9ة!!-.ى..لا..1!.!3!صيرو3فية،ء!!وكا،087.

!د-عهك!9-*س !ي
؟؟،!*-!-،ء**3**بر3!لا!+رر،-!د!ص

*-ف:
.!*لا*7?ىى؟حم-!33 !-*7.!--ح!صلاكع،*،*

-!--*س*.3*-بخ!،:كح!نيبر"ك!ك!!،*!-ح!!ضس!سصلأ
!-ل!حى!..-"*

د!!-*!3ء3!بلأ"لا*
ا!ءضرر.،

حه!ثم!-!!ث!،.3!ص،،""ير**ء*،
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يميء-*لارر،ء،*3؟+زرء!.+-كأ،بر-!!!كا
(سزر!-صك!ئيضشبم3"!،!ط!يثه!!!ء-لا!لا،/!+.-ء"!-.

3!!،?.،**،6!بن،/**شبز/-!!ه..،ير*ء!ء.ع،خ!مف-":!حم!!-..:"*!-*.

،!3بر*؟!؟!ع.؟!"!ب،!-"..)،*7

3*كا!*،!!ء،"!،!صءكغ:"3؟9.-"!كر-جررج!بنس!كر!!في!د*ث!*ث-*،+--جما.جم!!ل!..هر ع!"-"5+).*+طه!!-ك!-8،-"+

-محلا،!ة*!ء،رريي*ء.؟.3*3*ء!ن!لا**!لأص!!لا-؟ةةء؟3!1دم!ل!
!!ص--.*33!ء!!-!..س!.ت-ى*ىا؟ط!!-!ت:

؟و*زر!ك!*صظ*ءزر-*،!"في؟محب!*ء3!!بهو،*ص*.".*3.ءح!،-،-.ء!يض*

كا33!بهم3!،+حيبزكأ!2*ء".*"-*لأ"ء

؟ءح!ب!كأ!*!!!ص*"ء*-9-!-!ث!!ه!*خر!ىكنه!!.".ت!!ضنثى.!-*

-"!"*!:!ب!.-!***-*3+*ممب!اي!بخ!ص!س!س!،!. !ير/ا-*؟؟"جم!ص!-*م!ه!ط!لأسك!---..-ط**؟-ظ+.-\

لأ!غلإء،!،!،ءص-،،سى!ون!/3!"1،*"!برص"س!!-.*!:!

جت!"!3!!ء*!ة!ورطم،.----ع!ورلاص:؟!،،+"!!ي!.--

-خ!بم!3ح!:ءررىليمء؟3!ث!يميمحجييخم!خيتئ!!-ء!شض3ير6*.!لأض!*سخ!*،!
ى..*7رو!"،-306ك!ترز--3!،صك!،مخا:!ر*بهس-

سكلي!لالم!و،!م!!كوويش?ص*ء*1مي!:ء*
لمبرت*م!ميي!برث!!-*ا!*33"

يخ!ور!كهحووور!ء!"ضح!\3*+"ء!بم!خ!8،د؟،،طه)*،3!يصي:،".،،يثن--،.،".،-،. بز*،".*.رز3"*ح!-لأكى33-"!ورع!ي--.2!ى

!*-؟بر:تيص*ح!جب!خمبنض!لإ!؟زوثبئ!لا-"أ!همبييييب!،*و*،63مملأ!ش3-3!يمح!إ

كأءلاج!كك!*!زر!بني!3!9!ءزو!زرص-"لى"لا-!ى!ها!!ب!*جلإ!كا"ء"!-."
!ءد!*،:زريرضيسءلأ"*!لإ*-*بم!زروو!نث"3!-كا-*.**إ:*كا،ثحميءبث!--!-

!ص..--*!-!--!*?**!-لأء.!*؟-ة!.:..تي!---جمكل!
رزو":ث!،!لإ!*!؟ءبر!ح!،!اكل!!".!لاسئ!**3مم!-.+5!!-.-3-"-:--ءد

!،3"،-ءلاع*3،سلاء!3..

وو،!ء-3ء*!!ء*!كر!.3ء،؟"3ك!-"،+!-*.روط-3 زو،"!1.+"-!هصاكركا-،س!-حم!،س*!،نج!كأ4!بما!ك!ء،صا*+!س*!زر-؟021.*-ل!.-؟***لأ-؟*-،6*

و،ير؟ء7!?ص-كل*"؟!.؟-8"!-*!،

تر،ءء!+!!نن*!-بخب!ث!ج!3حيم!3*نن*!لأ!حفب-صصال!ك!يمدير.!ه!ك!!كاء،.-.ت.بز!يجغح!!جحن!يبيما

لا!*ا!.،ء،كا/ة*ح!!

!-!رز؟!!*!؟لا*!،-،-!-لا-ء!-!3-"هـ*!ء-،*.---*-"."-!-.-+ع!-..-

*!لأ!ح!ح!وو!!*-ج!*-حويم!،:ءتخئ!?+!*!ت!ثت!غتما!ي!6ة!

!مح!4ع+9!-،-*-9!سع!ة"!ع!بر3!.؟.--ح!لأء*أ*--حم!."ت-+*ححطص.-*.!لا-1*

3،ءكأ!ص.*"*3*+".ل!

رر3-!*!مهش،-.!حه!آ3ط!رر*!،،-3!إ!!و!-
؟!ة؟"زربر**حى3رر-ص-"ء،-++،-لا-

"**!:!!رز!ةلأءيملإ.،"!ء،8حث!!

!لإ*ة!-3*"لى."..!س!خئئقلا!الوضش.قف:!-تقي!:-ثفي 2ik-بز"لأ!!؟؟".!بم!ىبر*!+**-*-

خصكأ!ءة-حإف*.:،كح!-مظ!!خ!1"ء"---د--.:ت.ء."-!..""!

يم

!

137

http://www.al-maktabeh.com



-!!برهعف،كسدب-!ثيس!نمازر-!!*!قق!!!ك!لأ!

*-----.---ء-لأ!.ء!،*،

-"1"!ال!!!!ك!!سجميي!

!غ!،خملا!بي!ئعيفميص-فئ-لاب!ث!ش!لاكاثلاث!شئ!

!يمرو!!

لأص!تلإن!شح!ضزوط!!ص*لإ.!ءض.ا*كش*لا3لأ

!،بر-لا!!-!!-.!!.---*،-،.-8-كا*3،*-!ى!5

..ء-!-!*و!-3*"
."!حم!!!-.ي

.*!!"!!ء

2-حشى-،حمم!8-س!د،--!!-*!*خمبما،
لاهـ!لآ!"،ثبر3لأ!عىحسث!

!.،*؟*ص!ا؟+!!د!تت!

!س!ى؟،؟رولأ؟!كا/ لا"!ا،،3?،ع!!9
لم!!!ص.!حي!*!!*كرر

-!!مب!يي"،*-.!أ*لا-ء.+بر***3ء\،ء"!3سؤ

،!-!كص!ص-!*!لم؟ثمأ!*؟،1ء!،!؟لالأ
".!*3!-ع3،9ت!بملأ!بى..،*!لا!بورثي!

!--رو-.-.ا+ء!عسها*لمج!يمث!*-!دبم!!ظ!!لات*

9ة--ء.-ط*ء.!كلأول!خيأ3-.ءص**--*-ء-!يت!حل!
*-ط،":--حمه*ءح!ئسى!!،!***?،؟

.ء**!*ه!ء!كصس

.-نر.حي،"/01،!مسب!تيف-!ء3ء+!*"!"8ء2ء!ء،تج!

لا!د!لا*ا--!!+فئ!ئى*دئ!لأفىجم!!ثلالإفئيول!اليدي!و

-،-،07!3!ع/*غ!ف**صمى.*!
عه--ط.*-:

ع!3ء-*،ء-"3-.-
-أ-I!03+*!س"-!/--ء!:

!"ءض"/3.!،؟!-!*9!---،3!

ل!،--،*ء--ء3ء*!سيسلال!ء+؟*!5لأ33!*-""!

007!ابو!سش--"!اء"،ص!ص!ص2،؟ررتلا!في

لأ!عيغ!!صسسى!ب!!لا!3!-+كأ:-ء**ى؟.ضتكمس*لأكا"!لا-76"ررر

تء.-.**
-ءلا."-لأ9-.-.-!*ء*كا!"07

3ى"*

ص-ش،ر-ص!،س!ث!!ر?"ابر!؟

ع!"--،-*--* 1+*-كم!!ث!!!تله..!زو!بم!ي!ءبهيهب!لإ!ع.!!

ء-سص)--عزرءءكأ3!*ءص--

138
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3!----!.!ت!!كححم.*ض
لبئ!3--"!!بر!ثبي!مهثي.!*.يورصن!؟9

كى/!،ث!ثم!"ع!!س!!كأحئ!!ث!ص!

ث!-*!ه!حم!آص!تم!تم4/!كمصيآ!بمبب!أثم -/!كاى:،ء-ع،عLش"ث-هـ///،ء*

ث-ورور!ثح!!ص!

.:!*!ثلا!!يئحئعس!،عكمابر3خنابهـز3*ور!بر/3

-ط3،.لمحعل!كمص/**

.-+؟"*!ل!!ع!ر!م!في!كلث!وح!ث!ع!+ء/
!-صسسسه،حتكا"ص،،!جمرر1

،!..م!!ضه!رر!ص!جمحءكنى!!لم!بر3،(!

س-.!صا!خم!،،.رو!ص!مميق!كح!قي!*

!ى!!*ك!ص!تمسيثبن!صمح!!!نمل!!

ج،و"-!؟.ء3*لآكئمغ3صح!ء!!-س
جمص!1-ث!حصصس!ء-خين

يمء--!.،حى،-جمفنج!محا.ت/!!ه!)!

:!ثريمهىص!ير*كس!م!،صهجم!-!/ "!،،*3،حادء.ور

عأ2كدسغئخن!ج!!*!!ضمستيخي!!ي

ئي!لب!غ*!كي!ى.!3+صمصكه!،رر!ب!خ

."-ج!02!إص!صطد6اصكاكغ!ميلخحبم!بزبمهـمم!*ل!

لمبئ9،2.+حبمااثي33!ف!يس!ب!3كئنب!!م!ءال!!غ

ثعخ-*3!صرث!!يولشبئمحسثسرر!-!بس!ك!مناء4

.كاءكحني*!ه!ط!صبلميمتجفحس!ه!س!ي!مص!هب!ضإسصرر

!أهـ!ته!ر!حسحص?حث!س!ءى-

04

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-.ض!:!أط!!يمفي"،5-!لأ
،،ءتص!/رو"3ع!حححح-ء*!*كح،هـ خ!ص!س!--صء،

3!حثئي،"-!سه!بم،؟*عالسلأع"-س-لأقي!3/يخ!!صيم!كأجمث!ء!-ص*عس-(كل! 31-،،،؟-حس!،--ط!ص*:*.لأ

*ء3!4،/*بهي-!1لأ

حيقي!!!9؟!لا!*""ةء!"ء-نس!جمر!تء-،-

*"،!-سع"3.!!ثيس!*جم!!لا؟صث!د-؟-ح!ش--"-!ض "؟لا-ء---!"!أ ط3ض7
بم!-**،

جمصتص!ب!لا؟!يث--جمتهم!،-ك؟3كيم(-*

!بتب!صسس!3-حصكل"،-س!،
!ى*!!--./

ا!!!*همع!9+!دلأر*ثي!ي!؟بت!-سأ؟!!سمج ص!3!-سء!-!،ممي"لأ*.-،?...--.لا-.-*-"لى*

"بمتت!!تحرر3"!كيم!
،!--!32!-

?!:?!!لأ-!ء!"!هح!هخ؟ش-6..و-!*-ء*32ه-0!ص؟ص
--قيلاءأ.*وع*،ء-،!عع-تش!---.

جم!!19*3ة3لأ*ر*-3"*"حمأ.مم!-)؟؟

!كل!،ن!شيوو!ن!*ررض!مئينم!!*-*02،!!فثئعبمص،حس!!أ

!!سىظ*،"!
.ممتمئث!!ه!

بمي!!عسابسس!"9ثغء-!ء!،حى
كا؟ءا*33ء!-!*3جميغ-ء"!ت!ط!"

،ح!"!ي!ع*!3/،!س!!رر:ء!-.خبم.ك!!إو

-!يه!تحإ-كببس!*ءعيسيتيمخص+!تي!ننهبي،.س!جم!!ه-يي!كس!م!

ج!ثث!؟

."لم
يم

!
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3-!!خ!،ح!ءكأ."زر3*.!اثي!!م!،حمي.ص
ور.7لا--*!-+*.؟دءلا،4،،.،ص*،؟لأ!س!1

،حهـه!؟!لأير
.!3+!ئحعظ*ك!ك!"/لأ*،؟حيم!يمث!"

.!-*.-9"ن!آل!ة3عء!!!أةقم!ن!/لألأ،ث!حننشك!،!9ى*،*!"لم؟

!"tجف1،*-،.ا!*-ص?!7ثنئض!!ئن!!ث!جص

..)!"!ى-*شكد!!ر!!:لاء،ء*.-.3نن*،-زرح!ع-*!؟3نر"لح 06*،:ممبص!؟*!.دء-"*1لا-!3مممىء"الا!*4(

"،ج!روح!

*ص!هيي!!"،ء!!نئد.*-ث!لأروثسس!لأتس"س!!-ع/

لم!1ك!عء"لأ*،*لأ،،،م!"!9ء3!صضسمنف"!1،*!*!

ئمظ!.6بمييت!لأ41*،.!3في*!393ءأ!لا*لأكا!،!!م!مال!؟

"ض،"-..جبن!"3-لأ.!1!!ب!ع!برر!.،

*؟.ت--.خ.؟،!.-لم!-ى!!!لم!فى؟!ثاق!!"3-لاحمسرر!.?ل!كر؟ 2-*!!كا3علأ*برلم.!*صسس

؟در*ءك!بئق!ين!ولمحثن!،!ع!ء،.هـ.*؟!،،3ء*!!/م (*!ء.،.""*!*!؟

لم!-01،!ى*بم*
عصط.-؟!*"،ح!16.؟ء9

1+!ر020،يرءة!معطءشءىب!2*!*!ة!!ئحضا!!!بر،،،6ء*!.*،33(لا-04 8تطب!"،3-1!!*.ك!ر أرو،!؟-*6"ء،.!ص!*،!"-*!؟!

ء،،*ض*لإا".،،ء!"،كل

3!ه!+-"8-لأ"أ-رر!+*ا

ا!!*ءأخ!،!ئ!تإ!إكلبما"!ص!زر-!حو!؟**ء9"!برء!يما!!م!!رنج*!ءإ؟إ

-س!س!"يريرء3،.،،ء"*+د!

،-يججبى!1ءج!*!!س!ش.!عء!يخهعس؟!\9!0110.33،،0؟؟!!يم
..ء:*--.3.*"ءا،لم?*ء\.*9!

.،.!.فنئ!عو!!أ،*!!سسى

3!2؟.*!31؟**!3ءجشن!فخد؟!.زر-"33"+-،.!م.: *،/صسعص*،-

آ:،-؟*م!ص(6!!م20خسص!نصش+-هـلخ!غ9سء*لم،3?+،-لح،
5ء!غيكا3،ه

:بهيم!دزرلمب!كض!بخهصي.نهأإعت-"4ح!؟لاصول!!3

"*:ط.!ينيول+-!يم!!ش!مغ!3!ك!ئسيث!رر
ثب!-ه!ة-ء.-ى

ء.3*ء-،.03؟3!ى*!مم!س!ثنض،ا؟!!،*،"
--.---!،هـ3-!ور!

42

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.،ث!

.ط!)

ئ!

!

143

http://www.al-maktabeh.com



44

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.،لاء،"-ح!هحمج!.
-**س!ا،طلا!ث!2ء)يه!*دئ!2،لا----صو

33*3**1مم!س؟*.*أ!+أ".!00"ء"-!؟-

!؟،لأ*،ص*Lأ"+!ث،.!
!ص،ع!-!ء؟كي،يأ

حيص!8،حسض.
"،ص.ء؟ء!!بز،?.*زر!م،!كا

3،*ء!د!.سميص،*لأى؟ءلإءم!!،؟ط-3+تف،-،صكل/1/*كأ-ألا

!ء،93لا*.-إثطةعء

!م63*+

!وسصء!/*بى

-!ك!.،1+ن!!تابنم*"-يخ!!"!!ض!ظول3يه!كؤ*إ.ازر،-?*!

!للإ!33*شلإ!ى!بب!،!تمص!كالاكا!س؟أ؟!يصص!جمحبم!لت!!)،

*،*ث؟ء!*2/!!ب!مماإءس!،*لمح!"ثمسء0(4!
!!!رزكابم!ثحغ.،-ع.أ!.إ؟9*خسمثئث!ه!،دخبيم.،،-.

*"ررسم!ى".،!ص،*"ءلأكه؟/!ةصبنإ!4!"/"*3؟ط

ء-كل،9--ءكل..،11-*! )!!-ء-!*خبما؟!بئلإءلمبم!لم!هصبملاثهـ!سمطلإ!ءث-*ءء.؟*،+

ة9!*ض،ثئلاك!تخ!*!نج!؟!ء-نخسي،"لطقحمن!!ع!م!39-لم؟ءجمئ!ميه2هـإ

*".3*لم-،*أ!لأ-*?أ!كئنثسع4؟،!!!رربكل!-*!/.(أ؟!بن!عآ-!ا!

.*"م!!لمجهزو؟!!3ث!مرض!ل!ممفمتي!حسى3

لأ*ث!كل!حصم!ثطثسىوللم.لمحبعص11-ب،01

)!!؟لأ؟لإ!ى!كمماكإول!ث!بماببت!ىلأ!عورمألأ+يب!معسلا!أ!ث!طا!ل!*3ح
3!!!.-+\؟3،**س.كاطصيا

*.!ثرمىء8إ--ح!ت+ب"جمص+.!!البماإبميي!ض

*؟!حمنثهـمقح!3+ررنئ!0،4،!*!ئ!لأ!؟ءةكانمأ!ث!مييبئلأ61-
!ء"2!هلا6!حس!كوو"--هـ!!3ل!

؟!لم.ءة""!تهث!فءصطءلا3*ث!!!دم!!+!-ع3-.ت-سى.ا.،

!-ث!

7-أنميما!3!الأ.س.ط!3:+مم!ن!!،?

301لإ!لسولثبما،!يتأجم!نئ*لحئت،م!ى،-"دلممووجمي!نمه!!كل!لئ!؟!بئ؟!ا؟*كبا00،1 ء:ا!ا"!ع!لأعكإبر!"!ءس!3

"!،!لا!*.ثه!!!إ"-!."ك!؟-مبم!!ص،،-كأ

ض-لأ-ا*!*.؟*لاصءج!ت"ول!سم.!ا-!
،2عدر"!سط*-.

-صس!سم!

.أ!9كص6ءسمعىر،*-،+،،6،

\لأ.سء؟؟،صسءئ!نجك!م232!عى!.وركاكنئز!7!حع!!*"9،،.!،!بم

."؟أ-هـ"لنحيول-12!ىكمفبئكحلصحمها!!يمم!ظ!؟ميإ،،،!معلإ)3"!ثمس!؟*"-،جلا؟خمم!بن!!

"!؟33

33.*لآ!!بمبع،؟هـ!بثببم4!ث!ب!،+-!م!روص*جمبيماآش!!01*

أ*ء،بهجثه:*!*إ،*!؟*!هغإأ!لإ!كا،إ!!3،.خ/!!

!ل!تزرع?3ء111!ءع.

)،.

!!

تي

!

145

http://www.al-maktabeh.com



يمش/3!!،؟س-ش!"-!/!!/3؟7!تج

3س!!،(أء!ءم،ص-بزظع*غس*،!ء1
ءكاك!ء،-ء3-،،!9--!صسص--.ء"؟2."ء!-كالا-+؟.-007!حم!،،-لا!".ءكأ"7

!،-و*؟.،ثى09ء8!ءط!،

7!!!ة!!ه؟+.!،ا،*،ء،"الم !،3،لأ-3*،---حم!!!"
*-لا*03ثه،،،*حبما؟--،*زر-خ.،*خيأح!3،ير

ثمم-"؟أ،لمب"!!030،6
ب!اص!غ-*قيتخ!مإء،نمكس!*كبعغ)خم4ث!.،*ء-38!

؟!ما!ضض؟إكهسح!3كئ!تث+؟ك!حىوسنجج!م!لموو.ءد!":أ
3**.

/3".7!!؟

ول*.(-،:لصولم!؟!مميحى/1-!؟-نخ!!

هـ+،!:!،طكصةءبرمم!سم!"،!صح"!31**ا!؟ .0،3لأ/.*كمسس!/لاه\!،؟"."-لا!3أ!2*1 ؟ك!مئ!أ!ء13؟-"ةلأ!

م!/ا

لمآمح!ص!!ث!(بمو3!ين-ست!نعالن!ك!ع!جث*.!\لأ!بنورحهضف!*!

!..-!.!،.،جمما"،.،!ب-.!!ر

ي!01لاثي،لأكاث!03

كبي-!ى.!ب!نصا!لم،كل!.3(ع!29+*.\،!كا!ول3ص/

حمن!:31-ث--ص!الم3،لالا

لا!!*بر-خض/!!صيه!ب!سأ*3"3،؟ألا9نر!**-،01لا!أ
013،!أث!؟!،+.ص.-".+-؟،.،صثرلا6*!6لأ/خ.!!-*

!ث،-لاأ"ب"صته!---؟3-خ+."*بصممما،.!*

3*!!ثر!ئحد!ا!،،حس!خبيملا*!ؤ!كم،!-2؟!حه!ىبه!*نج!"لألم

ب!1،:*"ع03-!ث-ء3؟ؤ،ق!هعة،-ت

6.41
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،،-"ة"؟،*!ج!ص!!خ!-مإ8!خ!!*،.؟؟!لا.*-؟ك!"!*سص
،تجمبعسح!*.\زر*1في-!بمةكأكا.!رزثإل!.*،ءبه!لا.!س!لا؟3بر!،،*.لألأ*

..ءاكحه.،!م!ث!!!م!،ب!ئ!ا؟كثمةسماأ؟!لم.لا*!مهح!3؟*بن!*كح!*؟!(ع8!

لا+كله01"،!2؟

ير!ح!3!!م!نمس!شحا"3..رز-كر؟،"لاأ9!3*!ئهم!"!بمء،*،*أ
أول?!حطنج!يما!شيس!!يه!ئمبمئد!."+!ركبم،،6،(ء*،لأ!،ء.ى3

!*".ك!ء!ئلأ؟:*جمحمم!ك!إ!قى!3ث!،*؟ط!ك!ظك!!!ء7،؟33"ءسإ!*!!في"

!ا،؟نريهه!نئة!93!أ::رز.ول.2*ة07كاثهإس!.:!ت،،بخ!ث!2،*3-!هـ9

لأ؟"؟؟"6في*ة!؟-)!؟-،91!!!ؤك!!غور!"ت*؟غإي!*مد!.ة*.جم!!حبما**لم؟

*"!أ-إ"ك!،د06،9،لم1!06.""ل!ث!!؟2م!الأ!!9 هـء"*3!ا!*ص،!!

لم،،ع.*ص!"ج!"لم!؟.م؟!ع3.ا ؟ءلم،؟!إ*ئ!3إآاظبزث!ء-إ*؟ط!*كمدوو!يييلي!!جم!لمحث!،!نم!لا.."3-ير،.*ط!!* 17،"أ.3.2(،!ه،لماظ!ة*!!،"

لاا..*،-لأ1ث!\،يإث!ي!ب!ء9،كاج!.حر-*،ا

،!ة!أ.؟\؟-6-،.،ما""ء،!،!9إ"،حمه؟؟!!ا

لمض!+:؟!خغبمييما!قي!ث!؟!بما*!م!!ثيي!بئفضا!!1!هجءلم!ه"،*8كل".!3ء!؟
؟9!لم..ول،1!!!تدور.11بر"*"!،لأل!نجلإ"!*!9رزك!!*ئر؟*؟.ء!ح!بيم

101،،*4!!ئي03!ال!ف*؟.02لأ*....،:/4،ع.بي؟ع

*!7/89!ح!بئتبما6\!ثيعء!دسم!!؟2!1!؟ء!ط!

!+/أ!ثلاك!!ةفيتنا..لا6.!-إ!.و:ر1!**ئن!،0،1ء!أ!ئ!بي*.،!*ئهط!(ع

!ها،".اكأ،.::.3+!!!!.-!أ!ا"ء.-ء-،3! ؟،؟لممتئ!:*3*؟.3.:6ك!3923،،300ء"!.ث!ط!ا**ك!؟فيير!إ3*!!*ولء

؟أ!.!مم!بب!زرث!شم!"!!ح!!يقي،،إ2.،-!.1؟؟6":ا!،ةلم!!ث!!ث!فئلم!ك!!بم!تب!لأنر" 002..."،ء:؟.!إ.-.-لا.41*...:؟-.أ02."!لأثر!"،3

م*"سر-

صظحمه،في"؟،ء**خاط!،-**اثظخ!*فئ!ند*

11"تمقأ3*ظ،2؟.إ!أ؟.لم3.

كاإ!*ى*،،"3..إ*،8!،؟1..11،".*ء-ذ،3.،"!!ب!ث!*!ئ!؟صئمت!! ؤ!:**!ا:(!إلمثأ.."!ب!ي!ثثهـ3ين*لأ،ءلأ،،*!8لا!ئه3،!-**7،

!!!!!؟،"!*3؟*!أ"فيلا*لأ!!ث!9:"،.مبغ

4".،!ا!3!!؟

،ه،ثم!!!!ص!،،*5.ء؟3"2"2!،ا؟*

(لمحا9!ه!أ!،ث!ل!خم!+نط؟06""إ!....!،!ءث!"**3بركا"لم(.،؟

أتر؟ك!*ل!.دظ!أ؟-،ظأالمائث!كيما!ه؟":3لاأء!!-1؟هـا!-

1!ا!!ءركع*م!9،ا%،!"ثمئدثث!احأ.2*إ،ت*.13خ!(لا*!!!أ،حاظإكاة-ي!!ة .101،كاد.!لا.ء؟لا،".؟إلأث!*9

!يجم*ط!أ9*6!جم!كا!!!،،لا/9 إ!فنضلمةأ!كاه،"ط!"ك!،؟.ك!؟إ،!ع!95،علأ،،"!6؟!".يه4؟!

:؟جالأ1+*/1،**زو،جمبيي!ء+!!11!ا!!*لم3 12-570،لم!3.*لا!22.1!!

،!ح!--+!ا!2"2!-.*!-9،/و،ح!!ك!!،3ى

،*أ3.؟:سبماحى"2؟*"!

؟!.).،+01*،.،ط"*.،لم!ن!تلأ!،*!-9آلم!*!ء+9*ص3،عإبغ

-!ي!!جم!*.*!في1

*في1!لإث!.أ*+؟-ء-لا،-*ث.،\،لآ-1لم!لأ!ثه،ابم!؟.ءأ ا*1!عب! كرر"لأا*!ظثإ)

كثي*عيك!.يمرلأ*2*!38- فنره"!؟*"؟-.ا-1،-*

5ء* 6 L.

،كاثبمابر،+!!!
--ءلأء
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"!علمننفما!*ئر؟!؟-*ء*!،لم

9!رر،*لأ/لأ9يرلاإل!أ؟!.

3"!مض!جم!4:ث!\،،!ءلألما

!/96!؟**

3!3ركأ؟!لم!!!!!!حملأبمل!!،لأأا

"ء/8"

\/:*فيلمنما؟*كروه!!3!ء*1؟9!9

:!أ،،لأ!1؟.لأح!!4

99بر،ت!ع.؟؟--!"\،،4.*

لم*كا6."؟*!كا،؟*؟1ثاح!،؟الا؟،نرثيمننلاإلم.

ك!.لم3!ج+غ!1،!

لمع"ءلم"لأهـا*

-عء،9*،؟.؟؟*9كأ،3لا!ا!ه

*ه،!حظ+3؟3.!!!6!

حام!أ%!!ا
3!ء.!14

*!إأإلمنصي؟*4،سأجدلهيئط*!إ9ث!ا!: نر!1لاء7.،!-!.4*

1!ا"،أن!لمكل!لم!!!\9"!9يم"9!ظ

أأ!379،أ،؟؟!!ئم!!إه!!!%أ4لأ!

ث!،نم!؟أ\،!3!م3

!ع!*حمنطم!لأأ"ةد،!*-.،!ث!ثبمخ!فئ"

أأالمإابرا8-ءلم!لمت!!.،؟ه!لم3*!د،.

49،،لمء!!،.!إثر*،3ط.لأ*م*..!،،!

إ%خ،بر،**/،.!ت!!ا..*أ*

1بر!لأ"؟؟ث!"،لإط!

ا?،!كا،2ءآدكا،3*،ك!ث!لم

ءرر-93!!ع؟كأ،!؟زرثم؟3!!!،ا!!

ا*بر01؟،".ء+!!*.؟ا

ث!3

.لاح

ج

؟
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!:!،+،ء
?،؟،ص!،31،/،3ل!6ء3ء!*؟ور!ط"/-**

3!\!بملأ31رز*.،ى.صمت

ص!-!د،3/!حي.مم!

ة!لط!ممص!ء،بر

3!!-ثحم!7

،ء*لأ*مو،ءف!لم!3ء

ء//-!ا\31*

2:3!ئئت!كئنتي!!يبمءك!أررء!"؟برحهف!"ب!ظ!كطجى!انم!!كب-"!؟

ئنءءبر!!بم!د!صكا،س،*!ي!*

-?!ا!*؟-*!*،ءص*!حئر*صء!،!.لا،!لا!*صلا!!ح!!!

،صعحور!ءصيف!س!ص*،-.-""سطممذ

رز!!!!لأة؟*ئححت!جور4!ط!3!3ططم!"-زر9"،
.ى؟لا!*لم.!ء3ط!4ص!!--،طب!-.!كا

-ص!ه?،بزكرلألإءبز!!لم!،ع!
ك!*،"*.!!كا!/!!-**-!مم!393ءبرك!!-.!كأ*"!*"3ى-2

ء!+!-تضكأ!!ص+اء.!ع،ء"!.صثمملاس"!ط!!!ه-.6-+3
*،ء،خك!هلأ!!-إء!لأ*!!*+كا"ح!-،-!.؟*.ة

قي،!س،!!لم!*/!محثيسج!!3ء2!يرصىءكز،-حد--"2-،.!.ء+!آ؟ *3 ! 7!*-، 0 *-3 7!! -، B -**i "2،- g3"،*!33ء+،"-صء لأءرزء!1،ء!لا.*!لأ!،كا*7
..،./!*!!لا!!لإع،+!إ!.ء3كالا1؟زو!.!.*؟-..-*لى.،"!!،

!2رروو(!"ة+ء3*37!1"3-ث!،3

كا..*-ص.-ء-*!ء
كا!ح!/!ر!+ث!\+3!!؟3لأ*.،ظخ---" .اء!،لا-؟!

!-!!غش!*!!نص!+3-ير!؟ك!ي!كاصل!!علا؟سلأ*؟*ص*-.**حى"ب!ز4

!ييملم!!كي!ثئو!/*،*ءل!،ءبماي!لا*؟رر،*/ع!-صع-؟ي!!؟شس*لإ.

حص!بمع-/لم*"*-؟!سى3-؟،-!/لأ3---."ج!2"!سى+

كى*!ثونقي3"---*-.+2!!ل!2-هـ7!
3-9-*ص،غ؟1*0اك!؟ 3!-?*.،ء

صىحمى*!خ،؟دطت!سس!*بر-"لآك!لأع5!2!*لأ*"!.،+ص!--"بر-.ء/!إم!

ء،!ص،،ول،!.؟ج!3!؟3!ور-لأخص؟*-!ه!بم!---.-!-مش

ء!!3بم!؟"؟!*"د"لأع:،6؟-ىء!/"*؟ص8:-ص-ء!!+-2ء!!، -ءولأم!؟.لاء،ط!ء!.-ص،-+ى*.

313*ء،*4!/-*صسص!!وسمهظئ!9ث!بب3ص1"ء،ص!،+،،!
ء!صال!لأيوبميل!-ايخي!!"!!كأ،!!*!تنن-.-؟!هـة77ى؟؟.كا!ء-3الشث*لى.3!!4!-*!لأ،-
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+ذ*++ع(؟،!-*،+-كا-،"/صطفي
:!"."ص-؟*-!،

"*كب-.!"*ء!*
6ء*!9/:بر*-ب!-!-ص-ح!،-؟"كأصب
-ل!*،بر-زرةرزو*.حه:*ج*،3*433.".ص--

06صص-.-*ج!*في.ء؟--**حم!كا،"
*ء.ء-خص-كل!!خك!**رز-1+هـرزلأخهه!ى!-،

-!*ت-!نج!!،ءتجبش-.ءضحمخ!إكألمسآ!
لا"-ص.*-،ييكل-خ!الي!.-!تء!++

!**71.*.!

*!*!"-ح!مح!ءص!!ي3-ح!لألأ:ء3ط1*ء:ص5،ة؟!حم!!!

،"ء!ىس23-س-صضة.طبما"

"،-*-!لم!؟لالإ-*؟*،كا*3

!!،ء!شا*!*ح!-*؟*+ص.-،-؟ا:!،ء"خت!ص

*.."محني.-*-)-. *!1؟!!.5!ورز!*صثه*--!تم!.-!3زو**-!كازر*ا-3

-!+3!-*لا!،.-"لا3*س!ىنن!

-ء!-*.رز-!زرث!هه!*يهورحمازريززر!ه3بئ-رو"
"+"*؟-033!--!"لأت.خ!،-لأ*.كاء!زر"؟كل*3سض"

لأ،-ت،-.!،ء"!ص3-ء-!يم:لاب!-!نر

ا.*ءلا!،+--،!!*-.-3،*"لأسكا*!-رر!/!؟-2**3-*لا!ع!.-ءأ!،حميع!حثحبرإبز*!

،..-ت،9!كا-ل!ءط؟**!-!!

!"*خول"س!!-!!!*!"ط -*!3،!-،***كا*3؟*3-*!عص3ء

-*،-..صسس!-*.!3!ى
ء"،جمص*!يخبما!3!ص!،!*ء-37* 047ول3"1

*-3-ص،هه*ى."3*

"ت-"كب!ء،ء!*!3ص،*!-*!عهص،*8
!*ح!!!!*هط!جإصع!كحمت"!*ج!"3/:"لمس--مى"

!ثص!؟-لأا!-ط!ء*"!حهخ!*!.طهس،هـى

ف!2!ث!3.زر9دلا!3،3-في!3لأ!"

،".3".3!.-.!م!*!ء

ص!ثووس-رويممث!.رر*-

-"!،-*؟!،**"*--*!يمىآ-"ء

.*.-!*ء3ث!إ3!"ء!

2*ا!ص-!!!!-:3،:.!+.*ء،.7:2يخب،ط!ط!!لاص!حمرحم!ا +يبما"-،+حمر.3،.-!..!لأحم!تلالاء!-3+

!-!قينافي!ه-!-تم،ه-

رزر-*ء!؟ء+ثبر؟جال!!ي..ء!إإ*-.*كو--ضطزر!ي!!ىرزفي3!3
-*خ*:3صءض3!ء** *حه!طولف!!!خط!-*

--*
".كا*ء

ش!-بم-خمن!ت"د*!؟*!**لأ-يئ،-:"+-3:-"ي!لاهو
ممي!،*3ض-!ثبما!!ءء2

.7**،*!م*-،.ولجيج.ص!!يخ*3/!.3-*،3
ص..،.تج!ضنميم-!-رز+ح!به!؟03!

؟4!ض3
"آ*،!*؟-3.،0*.ر--ص3-ض+-*ء*?3!
!ورن!*،*به!/--*33ج!*!ف!ط!-!!ي!6-ئم!*ء*?*بئ!!سسجيبرجي!!ء9

؟،".*..!.ع!3333-لإ،لا!!ض/*

+...!!ث!م!+*ولسنث

.-ا*("كا!-ا؟3*!؟ب*-كا

!لأيه!!*33!ءء"،3!ا*ا.!ء.

؟في."+،،!!ض،غمي!"ت+،ك!.-!!ووخملا،-*وونه!طء

ول-..كا.ف!!جىش+-كا!-حاشء!نمف"!-+*!ح!لم!،*

.!ء-**بزا؟-/!،،*.كأ*9ء،!!ه-ا+

،\-،*73ولا-تو!-*?أ؟ة73لأ*لأ3ثي

كا-.اححئت!لا!*!6!لا،!!3.!

\"601ص-*-!-6ت*ورط!لالأ**،،ح!3*وو.!،كأ

*!*"ثبم***تج،6!!رووو*حازر!*ء!3

.-،*!ثه!!ي!-!3س-!رزءصس*لأ-!"3-،

**-31!بر..!برء،---،-،3ءص!"!

05ك!ى!:*!.م!ءول*..*! .ه-*؟-*!ض!،3ول-*-ة3
-""!(!!*ض،..--*!جيم!3؟يم!لم!ت!ششتص*كا!!

-!.*-!!ين
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!ىصثاخوء*،!"3حم--!خسلم

ث!ع*!بى6.ك!33-(.جم!-!-!مم!-به!ك!،!!.ث!.، ثج!2--*؟"أ3-،،..--!ء*،

بمإء!.،يخع*ا!+هه!غمرععلئ!!!ئر.،نخص!!ظ!أيوثإ

!جم!به!صسص!*!ل!"-3+2"؟-ه!*خع!ى!خثا.

ج!!هءص!،!*3.ء-*ير3.+ييمتم!عص!!دميى
*و-**!!*كا!لالا013*كل!-!حبما.3*"

حمسح!لمجى*!نب!ط!ت!حننس-!صإ4لأحم!!يئد-

كبما!ثض!شس!حيسي!!ى"شغعى،!عص؟:ة
!ر،!3+*!.جمع.ة

سص.-ص!!*.جمسنتض+!لانجع!ص!*!!خ*"بئظإكاش:.؟أسى !!*خ---*3ء..-!صض..!!سبى؟كبماةيخىلأ؟
روزوإ!ح!!ع*3!3.خ

!ثى،..-".**

زركل!!عى!!ن!ور!1!لا!ن!"نج!سش!؟
بر،ء13!ح!ث!!ى*!،،

!-س!!ورصص!

!1"!!خكأ1صءب+*؟/3!ء"لأ4!،/رراصى

"-،!3!كليما!كم!!ملا!".!ء-برحش!إ".،-،،ع!*+..!تطة

الأ*3/،تن!*هئ!تزو؟كت!تت،ح!"-،-.،"..!--!-ثييم

.،33!!ء*علأء3،3--.ب!،طصس!

*حي"*-ص03!"

3!!3+ص!أ"،*3-جىث"-د"!جئ!لأ!!يم.!حض،-

إ؟،"!ءسأ*ء3حر،
!س!!!ئ!،نن)يز+99ءعا!كل!

*كهـ،*كاء!"صثنس!صحن!به!!+بن!ى؟-ء!"-ح!!حسوو!صضت!بضف

ثب!!ص!فبم"ء!سحبمصه!!يلموو؟؟سننير..مع!بمزر6ثبس*".-!+ي!ى

لا،،.كلهتخد**لم!عييف!دئيم!علا!/!ئتي"خيمفي!ينتت!أ-.يي
!ء3----،*ش-

صش!حر-رو17
!*!"!-تر!شه!3"6ءكأ-ظ-،؟---*

.!حمس!ممطأ"س*لآ!لإك!-/؟-!*!ننص-*!!ء!!حمف++------/3

كا.ثرلأور-!روحهور*"!!-*+!*!ف-كشى*!-،*! إ"!ء
..،ع!ءيز.-*."!3--؟ط!

ا!بزيمما!ةجميمبم!س*1؟؟!؟!!ى!صفوء

!

+
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ع"،3!وو!ب!!نجن!م!ى*!ة!!،ء-!نر*-3نج،!*ا*س!9،..-ء!..**ض!:ب*،،1!؟،بن

.ص"ه3،ك!كا"،-؟/ورس---ة

8*!ء!؟2!نن؟،*!!**ء!سكئعننصد-*.-!ألم

!*.،د!ر2-،طئ!*؟!ئمنحفى!0،7-**لأصحم!-!.؟*-،*؟!ي!لإ!!،
!.:-3لأ!!-كاهـءء!3/ع؟3"،،!!/-.9.**ول.!3!*7،*2،33،"-ءط؟؟!

ة8\لم."*.!إ*ترز:(!**ع!ء"

،*"-د!ن!!جمونجءح!!!!ع-!لأممهحمه!،*!*ء.لأ3!ب!أ!تجا!ثبمانج!ازو؟!بم

.!سسلا!"!س3كي!!-ى،*رر*!ع!

ا"،لاول!

قي-.لا**زط**!ئ!بمي!خم!ء،!م!"م73إ!نيمظء!لا!

لأ!3ص.!-3لالأ!-ءة؟+?!*!بيوئه!ء/لم
-++...*؟3ترءحم!3ثبما؟؟دزر")3ءلأ 3!ص2لا؟؟كاشئ!3!ء-!ج!أ؟

*ل!+:لأ،لا-،ء،.*".*ء؟!".1/ء!.3لا41!

*ء+.3ا*.هـ!!!!.ىيرز،!لأ3؟*!"./!

لا!1ء!،،3!ص"*"،زر؟-*كأكاكلور!ي،!!!!لا!ئ!ىءض*،*!-

،ءك!قيلا-.،".*!1**زر!ث!،6"-.جم!3.-!نر!.،؟*؟ص*ح!ص،*"*ص؟3**ص!ص!!ى3!
.،!!*-*-311فى؟م!،!ء*،

ت!*؟**طع!ولل!ئ!ئ!ء!3*!،بر.بر!بهىىلأءح!-لإنج!!،*،!/،63ص!؟.!"؟ممح!3؟

-+!+.."1؟؟!؟/كا*رر!!مم!لصرء6اط!!،*ك!ب!*45!*

!*،في09رزجم!-إء"!".،!إولهـ!حم!ه!6:*+ك!!؟خلا!طهزر.!ا"++3!7*،ء*س!ع!؟!!ا.3برس3*!(/\،

*3-*+*ا!حا*ء!يزل!9ة*حلاخ3ءص!
-"،!ء*لا*-!ير*؟!*ه*.!!"3-!.ص!3*ا"""لا!

!!،*--!*ك!*!ه،!ح!3!!،

!،83.ا--،نن؟1؟".ج!!ض"!9،6يءا*!كلبمكىص!**ط،،-كلصي*."ولثه"-.ء؟لأ.لا""!-كا**

011ول!م!!بما،؟،ك!!**!ء*-!ث!ي-*!!ي!لأ-:لا*!*س!طث!!-ثبرزر*برص!

في*-تمنن.مىش*لم،:..-!!*"!6ص-ص!".ء!.3،*لالأ!!كيمافي،"في!بم!-*ب!!!حبملا"

"!إ-!ئيفظإ*!!!4ج!؟وو!ي!يئه!!إ!هرز
02خمحا*!-.3*ح!.؟*كاءلمجظ!حى3-ء!*،،ء*
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*ص!!2-ج!يمبلأرزش2!يرة"-3،ث!"-3.ءلا

3ححكأحلإ!ثلاحعه!:في*ل!خلاملا4هخثريرش+عل!*!هليماد0،3*!قي!33-ءبنماس.

3بهلا؟هنهةبر،؟اخةء6؟خ!!*!لأ!!ت!*"**لأ3"!*لأ

!023!!-+،.-/،رز"،؟اء!"ح،.ءصى8.+ح!

ك!كالالأدت*3!-!ء.مو3!حببمء*عصىكلاب!؟لأ*-*د.ثبما!جيوو!سبه!لا

4،*!!دثعفح!ء،3*!لأءك!ا*ك!+لأ*!!ح!!ا*،3إ!!.*-في03،؟مأ-.!%
كا،!.7طابهبض!8"حملاص

!*!لا*لأ*!*-!*/**.

!3!**.زر*!"لاء3!اء!*يئلا3**ءطلا؟*-!!".-ط!!*.س

س"ء.ئيب!ع!ئ!ب!ك!!نجلا!زو!لى"م3،،0*0ول01،!لم

3نيما!لأ-،!3!*9!رزلأ!زر-،45*؟لإءر*إ

،/!!3؟0!ه*.!*.*،،،ا؟،

رز!لإ*3ص.!خ!ر!-حظ

زر*!6لأ*خ!ف!!*3جمببما؟لأكمام!!في!في.9*-جة*82طجلا-*،ع

،.*-*333-ء+،*!-*لأ-؟بلامى!!نن3!..ئا؟

1!!!!ئيلأكيلا!3رر2،"3ء3:لإ3!ه؟*!جم!9زرلأ

ء،تكى-!حن!لاص!"!ج!!!ثب!!ح!ءلأش!!ت-!.؟

رز؟!*!قي**م!حمحم-،

!*3ء/.كلم!ضكهـر،6!لأ.زر*

*3-!*!م*ك!ء*!غ33/!؟كإ.."*8،"*1،-!زر-؟لم-:3،-ول-6بز لا.لأحرر!دحا+.!!بس!بيي،:،.--.،*

3!.!*جحثمشلأت!(لا!.ا.قي+*ء؟،ص،.

009*،4،!ا!أ!ئ!ح!!ثح!م!ك!!لا!-قي!ه.لأ*؟،؟ح!-*؟!.2!0

شمى*"-**+؟ع!كأ"لآ3زو*-!!لإلأ،د3تظلأ-*.-*4*

!كالأ**،-+!."-!!ئب!فيي!بر!!لم3*ب!-فينن!ئ!تآ!إ!لابنلم،
!ورلا-*!"*!!رر،م!--

"*!إ،.-*3لأ،!!*!*!*:نغ*!ور!؟

حمه"؟!3فيك!ءت09لا"،.!

*ش*،ممإنرء؟صي!3،أجم!حعصضممبما*ص!.،*.إ:غ-.!لا"-9*؟ !لا*تن!؟*""؟2

ك!!ءئما"ء"ض!.د!،.("!*خبخ!!يمب!ا،ح!!ب!!خ.!م!*فيزر!أ
4لا*حبماثمثلافي-كي؟**!"ثلآج!ص!زو"خحس!يرلإ"يم!.*(
،*-!"زر!331."..!حصلم،ا+-!،و-

ص-"+!محيلا.!?**كأ!

ي-!ني،!حكيخ!لأ*3ب!لا-*،43.،!!*."

!ك!:*\،*ثل!ير6*،3*83!لا!***.!فح!تف!قتف!5-كت؟كأقيخلاء

كف!!*بم!؟.كل!9!-\0!-،7،!لأ!*3

*!لا*زر!!ئ!ئ!كلى،رزقي!توولث-لأزر.،حملا-ئتثمممفميهه،

!*جمنيزو؟ءيخه!-؟،؟ير.!*-*،!،8!قيء*ء-*!.."قيمح!--**،!-مظ*!"!4ر

صكل!!ي+:*فيءلأط!*كا:----ح!:؟.زر+-!،"لأ!نج:*!.طإ.!فيأ?اء!+"؟

!،جمص-4 .حور*.ه!3+ء!.13

!ئ!*-*ء-جم!رز!ح!*؟-!لا"ول،بر*ب؟لأ"03!م.*ط
،".لا،*?حح!

ح!زو!ء*!*"13!*لإعفي.!؟*.خز4-زو!9

+؟ثىع؟-3!**!*نلا!نف!!ق!.!2-*0،-!!ونل!--.88أء!2

!
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1-ء!؟ا**ؤ*صزر!ء!لا*9*لم"3؟ئر

!لإجملألإث!طيبن!+3أ-!فئ(ة؟أ

مخ!ء3-*3--ء-*صر!
!+3!*

!،،"!كل!*3.**ء4كاع-33"

ء!..ئر"ص!:\*!--ول"
إء،ءور-،ة!!ء3ءلألا-*ء

عاكاء3!صلاء*3

!وحمم!لآ؟-.!*م!!،?

،??+ئنء-*-

إم!ص،!!بن"
سير!

!!**!!ت!

3!ص-لأ!-بر3أكل!ول
زر*!وو!"-*،*1

خمعن!ت!ل!-7""ءلإش

!.!سن!*

بر"غ!ءبرل!*

3-ع*!."جما

لأ"2!ءببما+

لماحور!لم

8؟؟ءلأ

ء؟حم!يخ!ثئخنينئيط!

!جم!!ح!محهحمك!!6!؟

ثحم!

خيم!-ص!خ!

زر!!لم!+لم!*لأ!7

،ممع!3نمى!مورير،/"بص؟!*خه
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